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Ze sociální školy.
Ohlašovaná a delší dobu již při
pravovaná ..Sociální škola“ byla přes
ně podle programu zahájena.
Během příprav slyšeli jsme mnohé
pochybnosti, zejména přijdou-li vůbec
jaké přihlášky, pak vytrvají-li poslu
chači celý rok a konečně není-li tý
denních devět hodin příliš mnoho.
Lepší by prý bylo pořádati občas je
nom nějaký ten týdenní kurs.
Dnes můžeme říci, že shora uvede
né obavy budou asi zbytečné. Není
sice posluchačů mnoho, za to však
sledují přednášky s velikou pozorností
a zájmem. Překvapuje i přesnost do
cházky. Z toho dá se souditi, že poslu
chači vytrvají až do konce.

Také počet hodin je nutný, nemá-li
škola zajiti na obvyklou dýchavičnost
kursů a má-li látka určená a také
vskutku nutná býti svědomitě probrána.
Národní hospodářství probírá se na
příklad důkladněji, nežli na právnic
kých fakultách nebo jiných školách.
Jaký zájem škola vzbudila, jest nej
lépe patrno z toho, že docházejí re
dakci „Rozprav' ‘četné dotazy, zda by
nebylo možno cyklostilované přednáš
ky zasílati též na venek pro soukromé
studium. Tak v jednom lístku se píše:
„Dychtiví nových věcí a činů jsme v
celé republice ...“
O tomto návrhu budeme uvažovati a
prosíme všechny naše čtenáře, kteří

by se zajímali o zaslání přednášek,
aby nám do 25. listopadu oznámili své
adresy. Budeme hleděti vyhověti.
Rozhodli jsme se také, že dobré prá
ce posluchačů budeme na těchto mí
stech uveřejňovati.

Další zdokonaleni.
Příštím číslem počínaje zavedeme v
časopise novou rubriku, nazvanou „Pře
hled časopisů“. Budeme v ní referovati
o všech důležitých časopisech tuzem
ských i cizozemských, zabývajících se
otázkami sociálními a hospodářskými.
Tato rubrika bude jistě velice zajímati.
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Dr. F. Kruš S. J.:

Sociální encyklika »Quadragesimo anno«
se stručným výkladem.
(Pokračování.)

Třetí díl druhé části encykliky je poměrně vání prioletariátu. A to se proto musí říkati
krátký, nepřináší též mnoho nového, ale vyslovuje hlodně důrazně a opakovat! velmi naléhavě, jež
svůj požadavek s neobyčejným důrazem: Pro to se »nezřídka na tak spasné příkazy
veďte konečně, oo už dávno mělo být prove papežíovy zapomnělo, buď že se úmy
deno, co už Lev XIIL prohlásil za naléhající slně umlčovaly nebo že se vyhlašovaly
povinnost odpovědných činitelů, co volá .se země za neproveditelné, kdežto ve skutečk Bohu — aby byli ubozí proletáři osvobozeni ze n ¡o s t i s e provéstí dají a mají.
svého přebídného postavení!
A tyto příkazy nepozbyly důležitosti a mou
Latinský originál zde užívá slova „redemptio“. drosti pro naši dobu, ačkoli se již poněkud zmír
Redemptio znamená: spása, vykoupení. Netře- nil onen „pauperismus“, jejž Lev XIII. v své době
ba-li zde přímo mysliti na „spásu“, jakožto dílo viděl
v takové příšernosti. Zlepšilo se ovšem a
Spasitelovo, bylo by slovo „vykoupení“ doko stalo se spravedlivějším postavení dělníků, zvlá
nale na místě, ačkoliv různé překlady encykliky ště v pokročilejších a rozsáhlejších státech; ne
užívají ponejvíce výrazu: odproletarisování.
může se říci, že v těch státech by dělníci všichni
„Vykoupení“ v církevních dějinách často zna do jednoho žili v bídě a byli postiženi nedostat
mená vykoupení z otroctví, — a to přiléhá kem. Ale když technické vymoženosti a lidská
dobře i k postavení zproletarisovaného dělnictva přičínlivost prudce zaplavily a zmocnily se ne
a k nutnosti, vysvobodit! je z toho otroctví. sčetných krajů — jednak tak zvaných nových
(Nedávno, 24. září, Církev slavila svátek P. Marie zemí, jednak říší se starobylou kulturou na Dál
„Vykoupení zajat ců-otroků“; v dřívějších stoletích, ném východě — vzrostl do nekonečna počet nuz
za válek s Turky, to byl velmi důležitý, časový ných proletářů, jichž nářky volají se země k
a populární svátek.)
Bohu; k tomu přistupuje obrovská armáda země
Není to však přece jen poněkud rhetorické, dělského dělnictva, stlačeného na nejnižší úro
řečnické přirovnání? Není. Pius XI. uznává a veň životní a zbaveného jakékoliv naděje, že bý
vděčně připomíná, že od doby dělnické encykliky se kdy dopracovalo nějakého movitého majetku,
Lva XIII. už leccos se zlepšilo v osudech děl a proto propadlého trvale v postavení proletářnictva — ale od uspokojujícího urovnání zlo ské, nedojde-li k přiměřené a účinné pomoci.
řádů souvisejících s proletarisací jsme ještě velmi
Všimněme si obezřelosti papežovy: Ač horlí
daleko vzdáleni, a byly-li v některých zemích
pro
konečné odstranění zlořádů do nebe vola
trochu zmírněny, zjevily se jinde ve vší své kru
jících o nápravu, přece neříká že je všecko zka
tosti.
Po těchto úvodních poznámkách snadno po ženo, nýbrž uznává, že s“ „už poněkud zmírnil
rozumíme slovům Pia XI. o odproletarisování. onen pauperismus (bída), jejž Lev XIII. viděl
v takové příšernosti“ a vysvětluje to. Avšak jako
Otec všech nesmrtelných duší, ví dobře, co se
C. Odproletarisování proletariátu.
v posledních dobách děje „jednak v tak zvaných
nových zemích — které totiž teprv v novějších
1. Situace prloletariátu dosud dobrá není.
stoletích byly zalidněny, jako na ,př. Latinská
59. Cílem pak zde musí býti, do již náš před Amerika — jednak v říších se starobylou kultu
chůdce (Lev XIII.) označil za cíl, ke kterému rou na Dálném východě“ — t. j. v Číně, Japonsku,
se musí směřovati nezbytně; o d p r o 1 e t a r i s o Indii. Vždyť právě tehdy ,když Pius XI. připra
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voval sociální encykliku, vysvětil Číňanům první
domorodé biskupy, a jeho péče o Japonsko, In
dii, Afriku, Ameriku je tak vřelá, že si zasloužil
název „papeže misií“. Ví velice dobře, co se
tam děje. Jako si už sv. František Xaverský,
Bartoloměj Las Casas a jiní misionáři-hrdinové
stěžovali na příšerné mamonářství evropských
kolonistů v Asii a Americe, tak i dnes liberalistické hospodaření zotročilo miliony domorodců
v zemích koloniálních. Proletarisace, která v Ev
ropě je trošinku zmírněna sociálními zákony, v
oněch vzdálených zemích tak doléhá na domorodé
obyvatelstvo, že „jeho nářky volají k Bohu“
ale zároveň přidává se také ve velkém počtu k ar
mádě výbojného bolševismu.
Několika málo slovy též se zmiňuje encyklika
o zemědělství. Zda při tom neměl Pius XI.
i Španělsko na mysli? Španělsko katolické! —
mělo dávno zrušit nesnesitelně nespravedlivé po
měry v zemědělství — neučinilo to. Následky?
Pius XI. hned nám to řekne sám v č. 62. en
cykliky.
Než uvedeme další jeho slova, upozorníme ještě
na rozdíl proletarisace a pauperismu, o němž
encyklika se také zmiňuje.
„Pauperismus“ — chudoba, zachvacuje někdy
i lidi, kteří nepatří k proletariátu, a naopak pro
letář nemusí vždycky trpěti nouzi. Proletariáf
se různí od jiných stavů hlavně tím, že prole
táři, i kdyby na čas měli z čeho žiti, nikdy ne
jsou jisti, že to potrvá; jako by byli vyřazeni ze
zabezpečené společnosti lidské.
60. Je sice jistá pravda, že se musí dobře rozlislovati mezi postavením proletářským a pauperismem. Avšak nesmírné množství prole
tářů na jedné straně a na druhé ne
smírné jmění poměrně malé skupiny
úžasných boháčů jest krajně spolehli
vým důkazem, že bohatství tak hojně
zjednané v našem věku „industriaíismu“ není rozděleno správně a že různé

třídy lidstva nemají takového podílu
na něm, jaký by míti měly.
Snad někdo se bude tázati, zda encyklika žá
dající, aby proletářům bylo umožněno získati ně
jaký majetek, tím míní, že to už stačí na odproletarisování. Nikoliv. Poněvadž v této části ency
klika se zabývá majetkovými poměry, proto se
nezmiňuje zde o ostatních reformách, zejména
též ne o novém společenském řádu; stane se to
později.
2. Záchrana z této neblahé situace možná jen
tehdy, získají-li proletáři jmění.
61. Proto s nejvyšším úsilím se musí pr.aciov.afi
io to, aby aspoň v budoucnosti získaných hospo
dářských statků nabývali ve spravedlivé míře ti,
kdlo mají majetek; ale také aby se jich dostávalo
v dostatečné hojnosti i těm, kdo poskytují práci,
nikoliv aby v práci ochabovali — neboť zrodil
se člověk k práci jako pták k letu — nýbrž aby
šetrností rodinné jmění rozmnožovali; aby roz
množené jmění moudře spravovali a tak snáze
a bezpečněji unesli břemena rodinná; a když se
povznesou nad existenční n e j i s t otu, kte
rá je životním osudem proletářů, aby
nejen dovedli přečkali různá houpání a krise
životní, nýbrž aby měli i důvěru, že po jejich
smrti budou aspoň do jisté míry zajištěni i po
zůstalí.
3. Tento požadavek se provésíi dá a musí.
62. To všecko náš předchůdce nejen naznačil,
nýbrž i jasné a přímo prohlásil. A myto v této
své encyklice s nejvyšším důrazem
io pa kujeme. A nikdo ať si nenamlouvá,
ze je možno účinně uhájiti veřejný po
řádek, pokoj a mír v lidské společno
sti proti činitelům revolučním, nepřikročí-li se mužně a bezodkladně k pro
vádění tohoto příkazu.
Jak odůvodněna byla tato vážná slova Pia XI.,
to potvrdily všecky události šesti let, která uply
nula od uveřejnění sociální encykliky.

Dr. Bedřich Vašek:

Nová taktika komunismu. - Zvýšené nebezpečí.
Velmi výstražné projevy Sv. Otce.
álnosti a oprávněnosti. Ale vyšly v českém pře
kladu
)
*
a tak jsou přístupny každému, kdo se
S takovou důtklivostí, s jakou proti nebezpečí ,
upřímně
chce poučiti. Uvedu zde jen čtyři pro
komunismu mluví do svědomí světa ve svých
posledních projevech papež, nemluvil snad Ná jevy, jež s nejvyšším důrazem a s hlubokým
městek Kristův od těch pohnutých dob, když za vnitřním pohnutím učinil Sv. Otec v posledním
hrůz světové války Benedikt XV. vyzýval zasle půlroku.
V promluvě k uherským poutníkům 11. 5. 1936:
pené válčící strany k míru. Papež vidí, jak ve
„Je bohužel pravda, že i dnes existuje společný nepří
mnohých státech plameny komunismu přímo již tel, ohrožující všecko a celý svět, až po svatyni rodiny
vyšlehují ze země, jak v jiných státech komu- a po stát a společnost: je to komunism, který se snaží pronism pod nejrozmanitějšími záminkami si chystá niknouťi všude a — Bohu budiž žalováno — pronikl na
míst, ať již násilím, ať již intrikami, ať již podvo
půdu a nenápadně se zařizuje na trvalo, aby, až tolik
dem, zacházeje tak daleko, že navenek předstírá i nejlepší
udeří jeho hodina i v těchto státech, najednou úmysly. A je neštěstím, že mnoho lidí se dá oklamati až
vyrval překvapeným státníkům z rukou moc a tak, že nevidí (nebo budí zdání, že nevidí) společného ne
provedl svůj cíl. Výstrahy papežů znějí jako zá bezpečí a chladnokrevně se staví vedle komunismu — jako
to stávalo v dobách, tureckého půlměsíce — ať již ne
chranný signál k ukolébanému evropskému světu. se
gativní shovívavostí, ať již positivní účastí na projevech
Nebudu zde opakovali, jak charakterisoval pa
pež komunistické nebezpečí v letech předchozích.
*) Viz „Sv. Otce Pia XI. Projevy proti komunismu“,
Ne že by ty projevy byly ztratily na své aktu v Brně. (Akord 1936.)
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na skutečný prospěch této moci, která ohrožuje vše a která
má v programu sociální zhoubu... Když vidí papež tako
vou slepotu proti tak hroznému nebezpečí, když vidí, že
všichni ti, kdo by se měli sjednotit na ochranu nejen křes
ťanské civilisace, nýbrž i samé civilisace občanské, nemají
smyslu pro tuto svou povinnost, — pak se obrací na
Boha, v Nějž skládá všecku svou důvěru.“

Při zahájení mezinárodní výstavy katolického
tisku 12. 5. 1936:
„Prvním nebezpečím, největším a nejvšeobecnějším, je
komunismus, ve všech svých formách a na všech svých
stupních .protože ohrožuje všecko, zmocňuje se všeho,
proniká všude, otevřeně nebo poťouchle. Ohrožuje důstoj
nost jednotlivcovu, svatost rodiny, řád a bezpečnost spo
lečnosti a zvláště náboženství, neostýchaje se zřejmě po
tírat! Boha a zvláště náboženství katolické. Velmi hojná
a bohužel velmi rozšířená literatura propaguje tento pro
gram. Realisování programu nebo pokus o tuto realisaci
v některých zemích (Rusko, Mexiko, Španělsko, Uruguay,
Brasilie) to potvrzují.
Nebezpečí dosahu opravdu universálního: universálnost,
která stále je hlásána a označována jako cíl, uskutečňovaná
a rozvíjená propagandou, při níž se nešetří ničím. Univer
sálnost ještě tím nebezpečnější, když — jak se děje v po
slední době — nabývá formy méně násilnické a zdánlivě
méně bezbožnické. aby se proniklo do kruhů a vrstev mé
ně přístupných a aby se dosáhlo (a dosahuje se skutečně)
neuvěřitelné shovívavosti, nebo aspoň mlčení a tolerance
neocenitelně výhodné pro věc zla, nevýslovně ničivé pro
věc dobra.
Řekněte, předrazí synové, že jste viděli Náměstka Kristo
va hluboce dojatého a sklíčeného tímto ohromným nebez
pečím, ohrožujícím celý svět a žalostně všecko ničícím
již v několika státech, zvláště v Evropě.
Řekněte, drazí synové, že papež nepřestává upozorňo
vali na nebezpečí, které mnozí, velmi mnozí, jak se zdá,
přehlížejí anebo jehož dosah a blízkost nechtějí uznati.
Řekněte také, jako my Vám to pravíme, že by to zname
nalo pracovati o vítězství této hrůzy, kdyby se zanedbala
povinnost chránili veřejnou mravnost a potírali toto novopohanství, s nímž se nemravnost velmi snadno a téměř ne
vyhnutelně spojuje, i pod nátěrem rafinované materielní ci
vilisace.

K vedoucím Katolické akce ze 25 států 31. 5.
1936:
„Předrazí synové, bděte a modlete se — tato dvě slova,
jež tu spojujeme spolu, spojil hned Kristus sám — bděte
a modlete se, poněvadž blud se často vkrádá vychytrale
záludně a úskočně, jak je patrno i na nejnovějším přípa
dě. Je všeobecně známo, co jsme před několika dny pro
hlásili o nebezpečích, jimž veškeren státní život — tak jsme
to doslovně řekli: veškeren státní život — ohro
žuje komunism. jenž všude proniká, všude se plíží, všude
strojí úklady!... Jakoby mohl existovali nebo jako by
se vůbec mohl zdáti možným nějaký smír mezi pravdou
Svatého katolického náboženství a tímto popřením
všech božských a lidských práv, jaké je
v komunismu.
Bděte tedy a modlete se, aby tisk, který v nesčíslných
výtiscích se vydává a šíří, nezastihl ve Vás čtenáře ne
připravené a bezbranné: spiknutí proti pravdě je
veliké; bděte a modlete se zvláště Vy, drazí synové,
sdružení v Katolické akci.“

K španělským uprchlíkům 14. 9. 1936:
Bylo by lze říci, že satanská příprava zažehla ještě
divočeji v sousedním Španělsku tento požár zášti a pro
následování, vyhražený, jak to doznávají i nepřátelé, cír
kvi a katolickému náboženství, poněvadž to jest jedinou
opravdovou překážkou rozpoutání těch sil, které již pro
vedly své dílo a ukázaly, co dovedou, v po k u s u o roz
vrácení všech řádů, od Ruska po Čínu, od Me
xika po Jižní Ameriku, dílo, jemuž předchází vždy a jež
doprovází houževnatá a velmi obratná propaganda, aby
celého světa bylo dobyto pro tyto absurdní a zhoubné
ideologie.
Tyto ideologie mají účelem svésti massy, udržovati
v nich vření a pak je ozbrojiti a vrhnouiti
je proti každému zařízení lidskému i bož
skému. K tomu dojde nutně a to za podmínek a v roz
měrech ještě horších, nesáhnou-li všichni ti, jimž tato po
vinnost připadá, k obranným prostředkům. Svádí je faleš

né výpočty, nesprávné zájmy, zhoubná řevnivost, shon po
partikulárních výhodách. Na tu obranu je již možná příliš
pozdě ....
Světu, který od nynějška cele bude prosáklý, zavalený a
rozvrácený podvratnou propagandou, a zvláště Evropě dnes
tak hluboce zneklidněné a otřesené, smutné události španěl
ské mluví a předpovídají ještě jednou, jak do krajností
jsou ohroženy již i základy všeho řádu, vší
kultury a vší civilisace.
Je jisto, že toto nebezpečí je tím těžší, tím živější a ci
telnější, následkem hlubší ignorance a zneuznávání pravdy
a dále z důvodu opravdové satanské zášti proti Bohu a
proti lidstvu vykoupenému Jeho božským Synem, proti ná
boženství a proti katolické církvi...
Je naší povinností varovati veškerý svět před léčkami,
jimiž hlasatelé podvratných sil usilují vytvořiti jakési mož
nosti sblížení a spolupráce s katolíky, rozlišujíce mezi
ideologií a praksí, mezi ideou a akcí, mezi řádem hospodář
ským a mravním. Léčka krajně nebezpečná, vymyšlená, ur
čená jedině k tomu, aby oklamala a odzbrojila Evropu a
svět a aby vítězem nakonec zůstaly nezměněné programy
nenávisti, rozvratu a zkázy."

Tak papež.
*

Episkopát různých států s velikým důrazem vy
stříhá své »věřící před obnoveným nebezpečím
komunistickým.
Ze společného pastýřského listu biskupů polských z le
tošních porad v Čensťochové uvádím na př. toto charakristické místo:
Ruský komunism v Polsku nevniká ještě do svatyní
a nevraždí kněží. Ale obratná ruka agitátora, který dovede
obcházeli a obelstíti duše málo kritické, hází símě nábožen
ské a sociální nenávisti do nitra davů a především mládeže.
Otravuje a zaslepuje duše, přetvářejíc je v učelivé nástroje
pro uskutečnění svých plánů a cílů. Á za touto propagan
dou kráčívá vždy a všude propaganda ateismu.

Podstata nové taktiky: „Podáváme Vám
bratrskou ruku.“
Ve všech evropských státech s demokratickým
režimem bylo komunismem vrženo do mass heslo:
„Jednotná fronta!“ „Lidová fronta!“ Získati vše
cky massy a složky pro revoluční myšlenku! Jiti
i ke katolíkům a hledět získat pro společnou akci
i katolíky, odrostlé i mládež. To, co vůdce komu
nistů francouzských Thorez v rozhlasové řeči
18. dubna 1936 proslovil k celé Francii, to byla
taktika, zahájená komunismem ve všech demo
kratických státech. Thorez řekl: „Komunistická
strana si pokládá za čest, že zná jen jediné heslo:
Sjednocovat! Pracovali jsme vášnivě o jednotu
dělnické třídy, nabízejíce a prosazujíce dohodu
o jednotné akci, jež nás poutá k našim bratřím
socialistům a nás vede k jednotné straně dělnické
třídy. Jsme šťastni, že jsme propagovali ideu Li
dové fronty dělnické, svobody a míru, a že upřím
ně spolupracujeme na jednotném díle s radikály,
republikány a demokraty. — Podáváme ti ruku,
katolíku, dělníku, úředníku, řemeslníku, země
dělce, protože ty jsi naším bratrem, trpícím pod
týmiž starostmi!“ A když letos 1. června mladí
katolíci francouzští v Paříži na svém velkolepém
kongresu valili se v nepřehledných zástupech na
shromaždiště, mladí komunisté chodili s rozvi
nutou korouhví, na níž zřetelná veliká písmena
volala: „Mladí komunisté zdraví mladé křesťan
ské dělníky.“ To byl jeden další krok v té poli
tice, kterou jiný z vůdčích osobností francouz
ského komunismu J. Duclos vyslovil ve vedou
cím komunistickém orgánu L’Humanité 1. 2.1936:
„Vzhledem k mladým křesťanům budeme se míti
na pozoru, abychom se nedotýkali nešetrně je
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jich náboženských citů, a mladí komunisté mají
pravdu, že jim nabízejí bratrskou ruku, aby s ni
mi bojovali proti společnému nepříteli.“
To, co se odehrává v taktice komunismu ve
Francii, je typické pro taktiku ve všech evrop
ských zemích: Mladí, do jednoho houfu! Dělníci,
do jednotné fronty!
Jak si vysvětlíme tuto pronikavou změnu?
Vždyť přece ještě před kratičkou dobou komu
nisté tak nesmiřitelně se stavěli proti všem, kdo
nepřijímali jejich program ve všech bodech!
Vzdali se svých někdejších cílů? Zmoudřeli?
Změnili jen taktiku.
Na VII. kongresu komunistické internacionály
v Moskvě v srpnu 1935 byl dán povel k obratu
v metodách. Stalin vyhlásil kamarádům, jak nut
no spojití zachování nejneústupnější zásady s ma
ximem styku s masami, revoluční kompromisnost
s nej vyšší pružností a s největší účinností ma
névrování.
Dimiírov, známý z německého procesu zapálení sně
movny, dnes sekretář a „pilot" komunistické internacionály,
prohlásil o sjezdu:
„Náš kongres byl kongresem nové orientace taktiky.“
Vysvětluje tuto změnu: „Nebyli bychom revolučními mar
xisty, kdybychom si nepřizpůsobovali své politiky a taktiky,
jak toho potřebujeme... Choeme nalézti společný výraz
s massami co nejširšími, abychom bojovali proti třídnímu
nepříteli. Chceme massy čím dále tím početnější strhnouti do třídního revolučního boje a vésti je k proletářské
revoluci, vycházejíce z jejich životních potřeb. Nutno spo
jití revoluční heroism s revolučním opravdovým realismem."
Tamže prohlásil jeden z vedoucích komunistů, kamarád
Pieck:
„Musíme se naučit získávat pro společný boj miliony
lidi s různým smýšlením, přesvědčením a s různými svě
tovými názory... Musíme si získat důvěru milionů dělníků,
podrobili většinu dělnické třídy vlivu komunistické strany
a vytvořili tak nutný předpoklad pro proletářskou revoluci."

Zvláštní význam přikládá komunism tomu, aby
se vytvořila jednotná fronta mládeže.
Dimitrov ve své funkci sekretáře komunistické
Internacionály dává tyto směrnice:
„Formy jednotné fronty mladých nesmějí býti koženě
všude stejné a šablonovité; není nutné, aby byly zrovna
takové, jakých užíváme v komunistické straně. Federace
komunistické mládeže se mají všemi prostředky snažiti
o to, aby sjednotily síly všech nefašistických massových
organisací mládeže; mají jít až tak daleko, aby vytvořily
společné organisace všech odstínů k boji proti fašismu,
proti neslýchanému odpírání práv mládeži a jejímu militarisování, pro hospodářská a kulturní práva mladých gene
rací, pro spojení mládeže ve frontu antifašistickou, a to
všude, kde mládež se nachází: v podnicích, v táborech
nucené práce, ve zprostředkovatelnách práce, v kasárnách
a v námořnictví, ve školách, v různých sdruženích sportov
ních, kulturních a jiných.“
Jednomyslně byla na VII. kongresu komunistické inter
nacionály po zprávě exekutivního komitétu odhlasována tato
resoluce:
„Sedmý komunistický kongres komunistické internacionály
vyzývá exekutivní komisi komunistické internacionály a In
ternacionály komunistické mládeže, aby zařídila účinná opa
tření, aby se překonala sektářská osamocenost jistého počtu
organisací komunistické mládeže, aby se uložilo jako po
vinnost členům komunistické mládeže vstoupili do davo
vých organisací dělnické mládeže (do organisací odboro
vých, kulturních a sportovních), vytvořených stranami měšťácko-demokratickými, reformistickými a fašistickými, jakož
i do náboženských bratrstev (sic!) a aby soustavně bojovali
v lůně těchto organisací a tak aby strhli na sebe vliv
na široké masy mládeže, mobilisujíce ji do boje proti miliťarisaci, proti táborům nucené práce, pro zlepšení jejího
hmotného postavení, pro práva mladých generací dělnických,
a za tím účelem aby pracovali o vybudování široké jednot
né fronty všech nefašistických masových organisací mlá
deže."
»
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Jak vyhlíží tato práce v praksi, je patrno z těch
to dvou dokumentů, z nichž prvý obsahuje in
strukce moskevské internacionály pro komuni
stické agenty v Latinské Americe, zachycené brasilskými úřady, druhý pro komunistickou práci
v Rakousku. Oba dokumenty uvádím ve výtahu,
uveřejněném v L‘Osservat)ore Romano 20. VII.
1936.
Dle instrukcí brasilských v prvém období ať se šíří jen
některé principy komunistické, které jsou blízké demokra
tickým požadavkům státu. Ať se nemluví o internaciona
lismu, nýbrž ať slouží za východisko místní nacionalism.
Činnost se bude současně vyvíjeti v Brazílii, v Uruguay a
v Argentině. Ať se žádá lepší rozdělení bohatství, ze
státnění dopravních prostředků, odmítání platů zahranič
ních devis; bude se bojová ti proti ideám imperialistickým
a zařídí se žívá propaganda pro mír. Bude se žádati ochra
na rodiny a svoboda víry, ochrana židů. Toto prvé období
bude krátké a násilné. Organisované buňky musejí zůstati
ukryté a potají budou říditi hnutí. Nikdy se nebude mluviti o „komunismu", ale bude se pracovati pro výstřední
socialistické a nacionální požadavky. Buňky ať jsou nachy
stány, aby v obcích nastoupily na místo nacionálních živlů.
— Ve druhém období bezprostřední přípravy se přikročí
k rozsáhlé propagandě politické, k intensivní agitaci mezi
davy a k jiným prostředkům agitačním, které se budou
jeviti účinnými. V Brazilii se bude podporovati separatistické hnutí San Paolo, se současnou agitací v Rio proti to
muto hnutí separatistickému. Na severu se bude živiti
hnutí proti jihu a naopak. Řízení činnosti se svěří jednomu
našemu důvěrníku-propagandistovi. Velmi činnou musí býti
agitace v Pernambuco. Dělnická agitace musí býti živena
všemi prostředky. V Londýně a v New Yorku musí býti
vyvoláno houpání bankovní, jež by urychlilo hospodář
skou krisi. V této periodě zmatků musí se zasaditi páka
zvláště mezi studentsvem a mezi úřednictvem. Otázky rasy,
náboženství, věd, rekreace, kultury všechny musejí sloužiti našim účelům. —
V instrukcích, jež byly nalezeny u komunistických buněk
v Rakousku, se doporučuje: 1. žádati reformy neuskutečni
telné, za tím účelem, aby se zneklidňovaly a jitřily massy.
Ať se žádá o tyto reformy cestou zákonnou. Mezi země
dělci ať se rozvine široce založená akce pro oddlužení sel
ského stavu na účet státu a ať se žádá peněžitá výpomoc
pro všecky drobné majitele. Mezi průmyslovým dělnictvem
se provede propaganda proti požadavkům selského stavu
s odůvodněním, že by znamenaly zdražení a poškodily spo
třebitele. 2. Komunisté budou pracovati společně se socia
listy a demokraty všech stupňů. Komunistická propaganda
pod demokratickým praporem jest ukrytější a účinnější.
3. Komunistická propaganda musí se snažit proniknouti do
všech zákonných organisací (odborových, politických, hos
podářských, rekreačních, osídlovacích, do družstev, kniho
ven, lidových universit atd.) a ať používá osobností, které
nikdy nepřišly do konfliktu s úřady. Politické oddělení
ústřední komise moskevské bude v zahraničí pořádati ma
nifestace solidarity s proletariátem rakouským pod heslem:
„Pro mír a pro svobodu v Rakousku."

Na konečných cílech komunismu se však nezmění
ani tečka!
-------- w
Velmi by se mýlil, kdo by se domníval, že ko
munism vzdal se svých základních zásad a svých
konečných cílů. Stalin — ten Stalin, který nechal
bezohledně postříleti v srpnu spoluzakladatele
bolševické říše a který tak ostře stojí proti Trockému a jeho stranníkům, protože chtějí pořád
ještě trvati na starých násilnických metodách, jež
bíolševismu pomohly k vítězství; tedy fen Stalin,
který je bozohledným stoupencem nové taktiky
— prohlašuje zřetelně, že je sice nutno pracovati
o co největší styk s massami, ale při tom, že
nutno s nejvyšší přísností zachovávat! věrně sta
ré principy; že je nutno si osvojifi nejvyšší pruž
nost v jednání, ale současně i revoluční nekom
promisnost. A na př. v otázce náboženské, i v
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dobách, kdy nejsvůdnčji „se nabízela bratrská
ruka“ katolickému mladému dělníku a kdy se
kladlo na srdce, aby bezbožnictví si ukládalo re
servu v obcování s křesťanskými živly, i v té
době nebylo nejmenší pochybnosti, že komunism
se ateismu nevzdává, nýbrž že toliko zatím tuto
Otázku nestaví příliš do popředí.
Na př. předák komunismu francouzského Marcel Gitton psal 4. 1. 1931 v L’Humanité:
„Nám patřili velicí volnomyšlenkáři, kteří psali v našich
dějinách krásné stránky slávy. Pokládáme se s nejvyšším
oprávněním za dědice Diderotovy, Voltairovy, Montesquieuovy.
Jsouce nadšenými stoupenci svobody, usilujíce vytvořili
společnost bez tříd, v níž budou žiti svobodní lidé, jejichž
radostí je práce a hojnost, nijak se nesnažíme napodobovat
fašisty, kteří pronásledují a činí násilná opatření proti vy
znavačům takového náboženství.
Avšak vyhražujeme si, že budeme volně šířiti, se vší
silou, které jsme schopni, názory opírající se o materialism,
opravdovou vědu lidstva a zavrhující všecka náboženství,
která byla vynalezena, upravována a udržována dle toho,
jak to žádaly zájmy vládnoucí třídy, vykořisťující lid.
Zítra jako dnes budeme konali toto dílo propagandy a
přesvědčení, šetříce veřejných svobod, a máme oprávněné
naděje, že získáme pro své materialistické přesvědčení ty,
kdož dnes ještě věří v Boha, jenž prý je věčný.“
*

Jest tedy smysl nové taktiky: Hrad musíme do
stat do své ¿noci stůj co stůj. Tak, jak jsme to
dosud dělali, to nevedlo k cíli. Zdi jsou příliš
vysoké. Půjdeme tedy na to jinak. Musíme se ně
jak vloudit do hradu za mostem a branou. Mu
síme se převléci, aby nás nebyloi poznat. Ale to
je vedlejší. Jen když se dostaneme dovnitř. Tam
si již pořádek uděláme. A hrad bude náš, a celé
okolí, jež je hradem ovládáno.
*
Za této situace snadno pochopíme, že zatím
qq v jiných státech komunismus vystupuje jako
velký ochránce míru, jako obránce náboženských
svobod, hlučně pranýřující na př. násilnosti hitlerismu proti náboženství, — současně silně se
angažuje v krvavém anarchisticko-komunistickém
hnutí španělském; a že v těch státech, v nichž
jest u moci, v Rusku a Mexiku trvá v podstatě
na svých revolučních principech.
A i když se zdá, že v otázce náboženství, ro
diny a jiných nejzákladnějších přirozenoprávních
požadavcích došlo k jakési úlevě — to nezna
mená, že se komunism vzdal svých stěžejních zá
sad; to znamená jen: Již máme situaci zabezpeče
nou; již nemusíme tak běžet, že bychom přišli o
dech; již máme aparát zařízený tak, že poměry
pracují již do značné míry automaticky. A tak mů
žeme zvolnit tempo. Ale ze svých základních po
žadavků neslevíme ani tečky. A necháme dobro
myslné buržoy se uspávat myšlenkou, že „ko
munism nabývá rozumu“. Neboť jedním z nej
potřebnějších předpokladů našich úspěchů jest,
aby se měšťácký svět dal napřed uspat.
Snad nikdo již dávno neopovážil se konečné
cíle tak otevřeně a tak neohroženě charakterisovati jako papež ve svých projevech. Jen jediný
moment bych zde zvláště vytkl: Ty věty, v nichž
papež s nejvyšším důrazem prohlašuje, že ko
munismus nemá v programu zničení jen nábo
ženství, nýbrž i rozvrat veškerých základů života
státního, hospodářského, kulturního, rodinného:
zničení budovy všech stávajících řádů, od hřebe
ne střechy až dolů po základy. Že tedy otázka

šíření komunistické mentality není jen záležitostí
církve, nýbrž především záležitostí církve a stát
níků.

Komunismus všude s dvojnásobnou chutí
při práci.

Horečnou činnost rozvíjí dnes komunism ve
všech státech s demokratickým režimem. Když
na př. přehlížím seznamy francouzského Bureau
d’éditions za poslední dva tři roky, jaká záplava
nových publikací! Kolik různých „řad“, „colle
ctions“, seskupujících publikace podle obsahu!
Jak mistrně agitačně jsou uspořádány tyto spisy
a spisky! Jak laciné! — Ani u nás se nelení. Uvá
dím na př. některé publikace z posledních mě
síců, nanejvýše za poslední rok: Pieck, Socialis
mus — budoucnost lidstva. Molotov, SSSR ote
vřená brána ke štěstí lidstva. Manuilskij-J. Svo
boda, Socialismus v sovětském Rusku zvítězil.
Gottwald, Lidovou frontu pro obranu míru, proti
Hitlerovi, za chléb a svobodu! (již 2. vyd.). Guéhenno-Zaorálek, Zápisky čtyřicetiletého. — Pro
mládež: Kopecký, Kdo zachrání mladou generaci?
Wolf a Jaroslav: Nové cesty mladé generace.
Čemodanov: Nový člověk se rodí (ohlašováno
s poznámkou: „skvěle vypravená publikace o ra
dostném životě sovětské mládeže). „Sjednoťme
síly mladých“ (resoluce Komunistické interna
cionály mládeže v Moskvě z r. 1935).
Vedle knižní a brožurkové produkce pracují
časopisy, letáky, divadla, rozhlas a především
film. Co udělal již a nepřetržitě dělá film pro
propagandu bolševismu! A ve všech státech pra
cují „Svazy přátel sovětského Ruska“ a připra
vují cesty pro výchovu a pronikání komunistické
ho smýšlení do stále širších vrstev!
Nezapomínejme při této propagandě na jedno.
Ve všech státech vyskytují se hospodářské zlo
řády, protože představitelé soukromého vlast
nictví nejsou vždy ochotni používali svého ma
jetku tak, jak to žádá zákon Boží. Ve všech
státech dále vyskytují se, zvláště v dobách kří
se, hospodářské těžkosti, a bezděčně lidský duch
hledá vinníky, při své slabosti vidí je mnohdy
jinde, než kde skutečně jsou. To vše vyvolává
v duších roztrpčenost.
Této nespokojenosti používá komunism jako
větru na své plachty. Má zájem na tom, aby tento
vítr dul co nejsilněji. A kde jsou představitelé
majetku krátkozrací a nesnaží se, aby zákon Bo
ží plně se stal normou v hospodářském životě, ne
tuší, že jsou nezaplatitelnými spolupracovníky ko
munismu!
Ve světle těchto odstavců přečti si ještě jed
nou papežské projevy na počátku tohoto článku.

KDO
chce býti informován o sociálních
otázkách
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Encyklika Lva XIII. Rerum novarum a Pia XI.
Quadragesimo anno
*)
a názor technických
hospodářů.
Vážené redakci
časopisu „Rozprav“!
V příloze dovoluji si zaslali text mojí přednášky
v Ústavu pro technické hospodářství při Masarykově
Akademii práce, neboť jsem s velikým potěšením
shledal, že návrhy uvedených encyklik „Rerum nova
rum" a „Quadragesimo anno" shodují se zcela s ná
vrhy naší Akademie a inženýrů v ní pracujících. Snad
tato shoda bude zajímati i Vaše čtenářstvo.
Jsem v obzvláštní úctě oddaný
Ing. Dr. Těch. h. c. Emil Z i m m 1 e r.
V Nymburce 28. X. 1956.

V Ústavu pro technické hospodářství při Ma
sarykově Akademii Práce přednesl podepsaný
autor tuto zprávu o papežských encyklikách
vzhledem k návrhům reformy hospodářských řá
dů s hlediska inženýrského.
Jestliže dnes uvážíme, že jest tomu 46 let, oo
věhlasný papež Lev XIII. vydal svou encykli
ku Rerum novarum, a porovnáme její ob
sah s dnešními návrhy na zavedení nového řádu
do společnosti lidské, musí nás zaujmouti obdiv
nad tím, jak vývoj světových poměrů odpovídá
dnes přesně předvídanému výroku a návrhům po
moci, hlásaným hlavou církve katolické před 46
lety.
Musíme chápati zadostiučinění, které vyslovuje
následník, Pius XI., ve své encyklice Quadra
gesimo anno nad tímto faktem a nemůžeme se
diviti, jestliže přičítá těmto slavným poselstvím
veliký podíl na vývoji věcí až do dnešního stavu.
Bylo by chybou podceňovati tuto zásluhu, hlavně
zmužilost projevu a prozíravost jím osvědčenou
a jest záhodno, aby si věci všímali také techni
kové.
Není pohodlným ani příjemným vystupovat!
odhodlaně proti kořistnictví, zasahovati do roz
porů mezi podnikateli a dělníky, do poměrů bo
hatých a chudých, poukazovali na nedostatky
liberalistického systému a na omyly marxistic
kého socialismu ve slibech dosažení pozemského
ráje.
Církev samozřejmě není a nechce býti rozho
dující autoritou ve věcech čistě hospodář
ských a technických; Pius XI. sám o tom praví,
že pro tyto věci církev „není ani vhodnými pro
středky vybavena, ani pověřena posláním.“ Avšak
jest jisto, že rozřešení chaosu dnešního a utvo
ření nového řádu musí býti založeno na etic
kých zásadách, které hlásá náboženství, hlav
ně ovšem Církev, založená na učení lásky Kristo
vy. Úloha církve jest býti v této práci nezištnou
pomocnicí. Nutno souditi, že církev ponechává
vyřešení poměrů technické vědy i práce v organisaci nového hospodářského řádu odborníkům
z technického a hospodářského stavu.
*) Přeložil Dr. Bedřich Vašek. III. vyd. v Olomouci, cena
poštou Kč 3.80. Nákladem lid. knihkupectví v Olomouci.
Masarykovo nám. 11.
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Mám za to, že tak může činiti s plnou důvěrou,
protože každý, kdo jest oddán technickému po
volání, ať ve výrobě, dopravě neb správě i distri
buci, a není zaslepen kořistnictvím, jest hluboce
proniknut soucitem k těžkostem práce a tedy
k těm, kteří jimi trpí, a má upřímnou snahu
ulehčiti břemeno její a učiniti práci podkladem
radostného života, změnili toto opovrhované
„otroctví“ v milou a požehnanou povinnost, jež
jest základem spokojenosti života. Souhlasíme
s encyklikami, že nelze oddělili hospo
dářskou činnost od základu mravo
uky, neboť i technická věda a práce jsou v pod
statě výronem ze stejného pramene, který řídí
svět, z moci, kterou zoveme obzvláště my, inže
nýři, v pokoře a obdivu Bohem.
Etika i technika musí jiti ruku v ru
ce a podporovali se navzájem, má-li
svět ozdravět i.
Technika trpí dnes proto a je jí spíláno, poně
vadž jí zneužili lidé prostí etických zásad.
Moderní technika vyzvedla zásadu, že úspěch
její práce má a musí směřovali k prospěchu
všech, že musí býti „službou veřejnosti“, byť
ovšem právem musela přinášeli i jednotlivci na
práci zúčastněnému, hlavně podnikateli, spraved
livý zisk.
Tato zásada shoduje se úplně s názorem en
cyklik R. N. a Q. A., že soukromého vlastnictví,
jež slouží k zachování podniku a k udržení ro
diny, má býti používáno též blahu obecnému.
Stanovili, jakým způsobem se to díti má, jaké
normy zde zachová váti, jest ovšem povinností
mravného státu, aby vymezil tyto jednotlivosti.
Správné soukromé vlastnictví jest ovocem pilné
práce a základem veškerého přičinění i radosti
z práce. Kdyby tohoto cíle člověk pracující ne
měl, upadl by v nezájem pro práci, ztratil by
chut k ní, ano propadl v zoufalství a omrzelost
života. Vidíme to dnes ve lhostejnosti zřízenců
k prospěchu podniků, i těch, které jsou veřejné,
ano i státní, a nebylo by lépe, kdyby se vše sestátnilo, neboť zájem by byl jen o vyšší platy,
které by musely ustanovovali kompetence vyšší,
a zůstal by zase třídní boj, protože vždy musí
býti v organisaci práce někdo vedoucí a někdo
vedený, a mezi těmi budou vždy spory o vzá
jemný poměr. Jest neštěstím dneška, že mnozí,
vedení kořistnictvím, mnozí vedení slepou vášní
nenávisti a závisti, boj vzájemný jen jitří k nesnesitelnosti.
To jsou veliké viny liberalismu a marxismu,
jak se provádí poválečně. Nutno tedy hledali
cesty k potření tohoto třídního boje. Jde před
ně o soukromé vlastnictví.
R. N. brání proti učení socialistickému soukro
mé vlastnictví, jehož odstranění by nebylo
pro dělnickou třídu ziskem, naopak
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obecným zájmem jest, aby každý děl
ník získal nějaké jmění k zajištění ro
diny. — Avšak povinností všech jest uží
vá ti majetku nejen ve prospěch individuální,
ale i obecný a tedy vynakládati přebyt
ky příjmů k hojnému poskytnutí pří
ležitosti k výdělku. Encykliky hájí správně
zásadu, že ani kapitál, ani práce sama nesmějí
žádati plný výnos práce jen pro sebe, ale že
musí se rozdělovat! spravedlivě k úživě všeho
lidstva, tedy k jeho blahu.
Cestu k tomu vidí encykliky v spravedlivé
mzdě. Jest nutno udržeti poměr námezdní
smlouvou pracovní, mírněnou smlouvou spole
čenskou (smlouvy kolektivní), za účasti na zisku.
Mzda musí podle Q. A. říditi se: 1. potřebami
dělníka a jeho rodiny, 2. hospodářským stavem
podniku a 3. potřebami obecného blaha a musí
mzdy navzájem býti zladěny podle povahy práce
jednotlivých povolání.
Stát nesmí býti zavalen kdejakými
funkcemi. Q. A. praví: „To, co mohou jed
notliví lidé provésíi na vlastní zodpovědnost a
svým vlastním přičiněním, nemá se jim bráti z ru
kou a přenášeti na společnost; a právě tak je
nespravedlností, když se převádí na větší a vyšší
společnost to, co mohou vykonati a dobře provésti společnosti menší a nižší.“ Musí zde platiti
řád soustavné podřízenosti a pořadu. To jest při
znání k zachování individuelní podnítivosti. A
proto navrhuje Q. A. k překonání třídního boje
zavedení soustavy stavovské.
Tuto vyjadřuje Q. A. (č. 83) takto:
„V něm včlení se lidé ne podle toho,
zda patří na trhu práce k třídě té či
oné, nýbrž podle různých úkolů soci
álních, jež kdo zastává, tedy těch, kdo
pracují ve stejném povolání.“
„Pojítkem jest výroba zboží neb služby, při
čemž zaměstnavatelé i zaměstnanci téhož sta
vu spolupracují na témž díle společným úsilím;
a dále ono obecné blaho, o jehož uskutečnění
mají ve shodě společně usilovati všechny stavy,
každý podle své úlohy... To nevylučuje, aby kaž
dá skupina se odděleně radila o svých vlastních
potřebách. Mají tedy míti značnou samo
správu.“ (Q. A. č. 84—86).
Toť věru návrh, který dnes nabývá rozšíření
a který se již uplatnil v některých státech (Itá
lie, Portugalsko, Rakousko). —
Q. A. (č. 88) však jest toho mínění, že z neo
mezeně volné soutěže vytryskly a se rozlily
jako z otravného zřídla všechny bludy hospodář
ské nauky „individualismu “. Jest sice volná sou
těž v jistých mezích spravedlivá a jistě užiteč
ná, rozhodně ale nemůže říditi hospodářský
život, který musí vésti sociální spravedlnost a
láska sociální. Vyžaduje to i mezinárodní dohody.
To jest stanovisko ,které patrně se vztahuje na
nekalou a dravou soutěž.
Quadragesimo anno vyslovuje k fašistické
soustavě obavu, že stát v ní přejímá úkoly,
jež náleží do svobodné činnosti, že jest soustavou
příliš složitou a politickou, jejímž cílům slouží
víc než rozvoji společenského řádu.
V tomto chápání můžeme s Q. A. jen souhlasiti.

V třetím a posledním oddílu Q. A. podává se
zhodnocení dnešního stavu a cesty k nápravě
v jistém souhrnném přehledu.
Dnešní řád předpokládá kapitál i práci, docela
správně. Ale najímání dělníků kapitálem nemá
se díti jen za tím účelem, aby se hospodářství
řídilo jen libovůlí kapitálu a sloužilo jen výhrad
ně jemu. To se snaží uplatnili hlavně v průmyslu,
ne tak v zemědělství. Bohatství se soustřeďují a
dávají moc diktátorskou, uplatňují právo silnější
ho. Bojuje se o trojí: o hospodářskou diktaturu,
o dobytí moci nad státem a mezi státy meziná
rodně o hospodářskou nadvládu.
„Veškeren život hospodářský stal se příšerně
tvrdým, bezcitným, ukrutným.“ (Q. A. 109.)
Státní moc, která musí trůniti vysoko nad spo
ry, prosta vší stranickosti a majíc jen na zřeteli
obecné blaho a spravedlnost, jest v nebezpečí,
že se stane hříčkou lidských vášní a lidského so
bectví, mezinárodně pak se uplatňuje „imperia
lismus“.
Odpomoc leží v zásadách a návrzích již předem
uvedených, středem mezi individualismem a kolektivismem podle zásad spravedlnosti.
Q. A. uvádí, že se socialismus dnes rozště
pil na umírněný a radikální. Že se umírnění stalo
přiblížením k zásadám křesťanství, ale že vzdor
tomu nelze uznati, že by bylo možno sloučiti
oba názory.
Socialismus hlásá zespolečenštění výroby a
úplné podřízení osobní svobody pod zájmy spo
lečnosti. Slib hojnosti hmotných statků nevyváží
tuto újmu svobody a povede opět k nerovnosti.
A proto i společnost socialistická bude muset
užívat vázanosti a krajního donucování a tedy
zavedení tuhé autority.
Konečný soud o socialismu definuje Q. A.
(č. 112) takto: „Obsahuje-li socialismus — jako
všecky bludy — v sobě něco pravdy (a to pape
žové nikdy nepopírali), tož přece je vybudován
na své zvláštní nauce o lidské společnosti, úplně
odlišné od pravého křesťanství, a pro tento roz
por nikdo nemůže býti zároveň řádným kato
líkem a opravdovým socialistou... Liberalismus
byl otcem socialismu, prostupujícího mravy i kul
turu dneška, dědicem však bude bolševismus“,
nedojde-li k mravní nápravě. Úpadek nastal špat
ným příkladem hrabivé spekulace, který porušil
i mravnost dělnictva v továrnách.
Encyklika vyslovuje víru, že v lidských duších
dřímá ještě skryté dobro, a že účinnou činností
lásky ve svornosti uplatňované nastane opět mír
a klid.
Quadragesimo anno jest datována 15. května
1931 papežem Piem XI.
Nelze upříti, že encyklika pohlíží na dnešní boj
životní s hlediska velmi vysokého. My můžeme
pak s uspokojením pozorovali, že jsme dospěli
na základě úvah o práci podle zákonů etických
i technických k návrhům na novou úpravu řádu
technicko-hospodářského, která jest v zásadě
úplně shodnou s encyklikou. Vypracovali jsme ná
vrh na zřízení korporativní, samosprávné s po
mocí státní správy, dle jednotlivých oblastí ho
spodářských a dle druhů povolání, s vylouče
ním organisací politických a třídního boje. Na
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vrhli jsme co vrchol Národní Radu Hospodář
skou, nepočetnou, složenou z nejlepších znalců
hospodářského života, oprávněnou zastávali všu
de zájmy hospodářské; tato Rada by váhou fakt
a svých zkušeností byla protiváhou přemíry po
litiky stranické, ovšem se zachováním konečného
rozhodnutí parlamentu, v němž jsou zastoupeni
i spotřebitelé.

Jest velmi zajímavé, jak se dochází k stejnému
výsledku, vychází-li se od zásad čistě filoso
fických, aneb od samého počátku vědy i práce
technicko-sociální.
Tato shoda jest významným znamením, že my,
inženýři, jdeme po cestě správné.
Ing. Dr. h. c. E- Zimmler.

S. S. G h e 1 f a n d:

Pokus technokratického řešení sociální otázky.
Návrh Hanse J u r i n g a.
Mezi návrhy technokratického zřízení patří též těžce porušují bezesporná práva lidská, jako na
kniha Hanse Juringa „Entwurf einer neuen Wirt příklad úplné zrušení dědického práva, čistě toschaftsordnung“ („Návrh nového hospodářského talistický pojem osobního práva a mnoho jiných
řádu“, nakl. Eugen Petschau & Cie., Praha, 1935, ustanovení, jež se jeví naprosto nepřijatelnými
cena?), ve které se autor, pražský Němec, který nejen se stanoviska katolické sociologie, nýbrž i
má vzdělání právnické i inženýrské, skrytý za z důvodů přirozenosti lidské.
Při tom všem — Juring nechce býti socialistou
pseudonymem Juring, pokusil ve formě paragrafů
občanského zákoníku podati obraz budoucího ani stoupencem totalitního státního zřízení. Přespolečenského řádu. Ani jednou nepoužil Juring čteme-li celou knihu a zamyslíme-li se nad ní, vi
slova „technokracie“, ale jest zřejmo, že jeho díme, že v ní jest něco více, než totální socialisace
hospodářská a společenská soustava chce býti na kasárenských zásadách. Mezi bujnými ple
dokonalou technokracií, t. j. řádem, ve kterém vami najdeme též zdravá zrna překvapu
lze plně využiti technických vymožeností moderní jící hloubky názorů o výstavbě budoucí společ
doby ve prospěch všech lidí.
nosti, o výrobě a měnovém řádu, o využití tech
Musím se přiznati, že při první četbě této kni nického pokroku naší doby a celou řadu cenných
hy jest těžko ubrániti se dojmu nevole a mnohdy myšlenek, jež by bylo nespravedlivo zamítnouti,
i odporu proti ní. Přispívá k tomu i to, že kniha spolu s předpisy o vlastnictví nebo o dědickém
jest vydána nedbale, s množstvím gramatických právu. Pokládáme proto za svoji povinnost vůči
a stylistických chyb, terminologie autorova jest naší čtenářské obci, uveřejniti alespoň ve struč
mnohdy těžkopádná a málo přiléhavá, vedení dů ném výtahu to, co v knize Juringově jest pod
kazů nedostatečné a bez logické spojitosti. Tak, statného a myšlenkově hodnotného.
*
na příklad, Juring na jednom místě své knihy
chce dokázali nutnost zavedení kolektivistického
Výklad.
výrobního řádu a odůvodňuje to tím, že jinak ne
lze ukončiti dnešní krisi. To je stejné, jakoby
Občan může nabýti hmotných a kulturních
tulák, který zapálil rolníkovu stodolu, se ospra statků v řádu podle Juringa — přídělem, koupí,
vedlňoval tím, že si chtěl ohřáti v hrnci polévku. přirozeným aneb umělým přírůstkem. Tak na pří
Krisi lze samozřejmě jinak ukončiti, když k to klad každému občanu se přidělí naturální byt
mu ještě čteme hned v prvních §§ jeho hospo podle určitých směrnic, o nichž bude řeč později.
dářské konstrukce o tom, že státu náležejí neje Nicméně, každý si může koupiti rodinný domek
nom všechna zařízení, sloužící k výrobě a distri nebo vilu, má-li nutné úspory. Byty přiděluje by
buci, nýbrž též i všechny vyrobené statky, slou tová komise, která jest složkou stavební odbo
žící výhradně spotřebě lidí, vidíme tu úplný zma rové skupiny. Sklepní místnosti nesmí býti obý
tek. A že to vskutku autor vážně myslí, je viděti vány.
z jeho předpisu o „odevzdávací povinnosti“ („Ab
Organisace veškeré výroby jest rázu vertikál
gabepflicht“), podle které občan nesmí libovolně ního, t. j. místní odborovou skupinou začíná a
zacházeli s nějakou věcí (třebas tuto právoplatně ústředím končí. K odborové skupině patří vše
nabyl koupí, přídělem atd.), ale musí býti vždy chny osoby, jež svojí předběžnou průpravou a
připraven vrátiti věc státu, kdykoliv k tomu bude působením přísluší k dané skupině bez ohledu na
vyzván; občané mají jenom právo na užívání věcí, to, jsou-li toho času zaměstnány nebo ne. Pří
ale vlastnické právo na všechny zastupitelské slušné požitky, o nichž bude řeč později, dostá
statky náleží podle Jurin g o va řádu státu. Te vá každý člen skupiny.
dy — ustanovení, jež se příčí přiroze
Nej vyšší hospodářské ústředí před
nému právu člověka na soukromý ma stavují — ústředí odborových skupin spolu s újetek! Ani Marx ve své koncepci socialistického středími práce a zásobování. Tímto vrcholným
státu s plánovitou a centralisovanou výrobou a orgánem řízen jest celý hospodářský život ve
distribucí nešel tak daleko, jako Hans Juring ve státě na základě vědecké plánovité výroby a di
své knize o novém hospodářském řádě. Odpor stribuce.
proti zásadám autorovým se ještě zvyšuje v dal
Funkce těchto tří složek Nejvyššího hospodář
ších výkladech. Narážíme všude na paragrafy, jež ského ústředí jest tato:
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Ústředí práce zprostředkuje mezi jednot kupní pramen, dále cena a saldo. Ostatní tři
livými odborovými skupinami příděl surovin a díly šeku dostává příjemce; jeden díl se zasílá
materiálů, řídí stupeň zaměstnanosti lidí a strojů, súčtovacímu úřadu pro zápisy změny na kontech,
normalisaci, veřejné stavby, racionalisaci a pod. druhý a třetí díl si event. ponechává pro evidenci
Zásobovací ústředí stanoví výši potřeby a kontrolu prodaného zboží resp. posílá místnímu
obyvatelstva jednak podle výrobních statistik, odborovému ústředí (pro účtování zboží). Pro
jednak podle zpráv a potřeb zemí, okresů a obcí. drobnou směnu jsou přiloženy ke každé šekové
Odborové ústředí řídí výrobní proces za knížce platební známky, které platí jenom určitou
kontroly a souhlasu demokraticky volených zá dobu; v případě nepoužití těchto známek obnos
stupců lidu.
se připisuje k dobru majiteli knížky aneb se
Nikdo není nucen státi se členem od vyměňuje za nové známky.
borové skupiny, nýbrž může působiti
V tomto hospodářském řádě nejsou banky, spo
samostatně. Podmínkou jest, aby tato činnost řitelny a pojišťovny. Úplně odpadá těž daňová a
jedincova mu vynášela alespoň na určité exis finanční agenda. Uskutečnění hospodář
tenční minimum. Nevynáší-li samostatná hospo ské iniciativy se děje prostým naříze
dářská činnost jednotlivce tolik, aby mohl býti ním odborových skupin. Ceny zboží ne
slušně živ, potom musí dbáti pokynů odborové podléhají vlivu nabídky a poptávky aneb bursovskupiny. V případě neuposlechnutí určují se trest ním spekulacím. Ostatně, též bursy jsou zrušeny.
ní sankce, na příklad přestěhování do menšího Ceny stanoví ústředí odborových sku
bytu, event. i tresty na svobodě. Toto ustanovení pin spolu s ústředím zásobování na
jest odůvodněno tím, že každý občan má nárok základě skutečných výloh; odpadá dá
na svůj příděl a že by mohl někdo na to hřešiti. le kalkulace úroků a transportních výZákladní povinnost společnosti vůči jedinci jest d a j ů.
byt a výživa (viz č. 6. „Rozprav“, článek o PopCizinci při překročení hranic si musí koupiti
per-Lynkovi). Jelikož Juring, na rozdíl od Pop- za svoji valutu šekovou knížku a při opuštění
pera-Lynkeho, pokládá naturální příděl potravin státního území tuto zase prodati. Rozdělení (dis
atd. za nevhodný, tu navrhuje t. zv. základní tribuce) bude v novém řádě účelně organisována.
požitky, které pobírají, nezávisle na Juring chce zakázati soukromý obchod vůbec,
tom, jsou-li toho času zaměstnaní ne s výjimkou prodeje takových artiklů, které nejsou
bo ne a patří- li k odborové skupině - pojaty do prodejného plánu odborového ústředí,
nebo ne.
jako na příklad patentní novinky a pod.
Cenová hladina bude velmi nízkou, jelikož při
Základní požitky nejsou u všech stejné. Juring
předpokládá několik kategorií: nekvalifikovaní prodeji nepřichází, jako dnes, v úvahu provise,
dělníci, odborně vyučení, mistři, akademicky skladné, úroky, úmor kapitálu, transport, daně
vzdělaní a pod. Každý občan má základní důchod a pod. O dovoz nutných surovin a polotovarů pe
podle kategorie, k níž náleží. Kromě základního čuje obchodní komise pro export a import. Smě
příjmu obdrží občan ještě: přídavek rodinný, pří na mezi občany se koná v šecích; peněžní zá
davek dle stáří, pak dle osobní kvalifikace, event. půjčky nejsou dovoleny a nejsou žalovatelny.
ještě i dle všeobecné hospodářské konjunktury.
Na příklad: svobodný nekvalifikovaný mladý (do
Kritický rozbor.
25 let) dělník má: základního důchodu 600 Kč,
zaměstnaneckého příplatku — 200 Kč, dohroma
Než přistoupím k vlastnímu kritickému roz
dy — 800 Kč, kromě naturálního bytu. Aneb — boru návrhu Hanse Juringa, musím zase připonezaměstnaný ženatý 401etý účetní: základní pří menouti, že mezi téměř 200 paragrafy, do kterých
jem 1000 Kč, rodinný příplatek 800 Kč, přirážka Juring oblékl svůj nový řád, jest celá řada zby
dle stáří — 250 Kč, dohromady 2050 Kč, kromě tečných a nesprávných ustanovení, která jenom
naturálního bytu. Od určité věkové hranice pobí zkreslují celkový obraz Juringovy technokracie,
rají občané pensi, jejíž výše se řídí podle Kate jako na příklad předpisy o vlastnickém a dědic
gorie povolání, zaměstnanosti a kvalifikace vý kém právu, o manželství, odevzdávací povinnosti,
konů za uplynulý život. Postup ve službě v odbo osobním právu, o výhradně kolektivistické vý
rové skupině se děje volbou, kterou periodicky robě a distribuci (ačkoliv na jednom místě Ju
konají příslušníci daného odboru; volba se po ring píše o právu jedince prodávati novinky a
tvrzuje nadřízenou instancí. Juring vychází pod., což logicky nutně vyžaduje též práva tyto
z předpokladu, že kolegové v povolání dovedou novinky vyráběti!) atd. Tyto paragrafy, jež Ju
obvykle lépe oceniti spolupracovníka, nežli před ring s čistě německou důkladností ve své knize
stavení, v čemž má zajisté pravdu.
probral, nemají vůbec žádného praktického vý
Výplata i směna se koná v šecích a súčtováním znamu, mnohdy se příčí i přirozenému právu a
(clearingem) na způsob dnešní prakse Poštovní lze je pokládali spíše za přestřelentí
spořitelny. Každý občan má své konto, na němž a nedopatření autorovo, než za pod
se zaznamenávají jeho příjmy a výdaje. Placení statnou složku jeho návrhu. Proto v kri
hotovými penězi není. Od určitého stáří obdrží tické části tohoto článku pomíjím tyto neinteobčan poukázkovou knížku s poznamenaným ob grální a bezpodstatné věci a budu se zabývali
nosem, který jest majiteli knížky k volné dispo pouze hlavními zásadami technokracie podle Ju
sici. Při nákupu, placení závazků a pod. se vy ringa. Tyto stěžejní základy jsou: vyživovací po
plňuje šek (4-dílný) takto: každý šek má číslo vinnost státu, stavovské zřízení na demokratic
účtu majitele knížky; při transakci zůstává juxta kých zásadách, plánovitá výroba a distribuce,
šeku u majitele. Na juxtě se zaznamenávají ná společné vlastnictví určitých výrobních zařízení
*
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při zachování soukromé hospodářské iniciativy
a konečně směna sdělovacími poukázkami bez
použití hotových peněz.
*
'
Novodobý technický pokrok jest tak obrovský,,
že náležité využití jeho vyžaduje též i obrovských
materiálních a organisačních prostředků, kterých
jednotlivec sám míli nemůže. Jestliže liberalistické hospodářství si z části vypomohlo v této otáz
ce zřízením a rozvojem akciových společností,
to v uspokojivém řešení jiného, neméně důleži
tého problému naprosto selhalo: v otázce hos
podářského plánování.
Samočinná regulace hospodářství, která kdysi
byla výsledkem hry nabídky a poptávky, nestačí
v naší době. Na straně nabídky se odehrála úplná
revoluce. Technologický pokrok způsobil, že vý
roba dovede chrlili nesmírné množství statků
při minimální lidské námaze. Ze stanoviska tech
niky, na příklad, není třeba, aby ve státě pra
covalo 20 automobilek, když pro celou vnitrozem
skou potřebu a export by úplně stačila automo
bilka jedna, ovšem náležitě vybavená a zracionalisovaná. Namítneš: lidská společnost není inže
nýrská konstrukce; proto též není třeba, aby
pracovala jen jedna automobilka, když tu může
pracovali dvacet a lidé jsou při lom živi. Ovšem;
ale neštěstí jest právě v tom, že jedna-dvě to
várny vyrábí všecko o překot, jakoby opravdu
nebylo jiných podniků ve stejném oboru výroby,
a desítky a sta středních a drobných provozoven
živoří. Moderní technika, místo aby se stala po
žehnáním pro lidstvo, stala se prokletím, jelikož
roste výrobní zmatek, roste technologická neza
městnanost a šíří se pauperisace středních vrstev
(ne ve smyslu předpovědí Marxových — rozmno
žení řad pracujících za mzdu, nýbrž úplné ože
bračení a ztráta existenční základny vůbec). Plá
nování ve výrobě se stalo naléhavým problémem.
Stejně .jako se vzrůstem pouliční frekvence jest
nutno postavili na křižovatku dopravního stráž
níka, aby se lidé nepobíjeli vzájemně, tak jest i
naléhavě nutno plánovali výrobu, aby se předešlo
hrozným následkům pro lidstvo.
Otázka zní: je-li možno trvalé a úspěšné plá
nování při zachování dnešního soukromopodnikatelského systému se vší jeho liberalistickou ne
zodpovědností a mnohdy i anonymitou? Aneb jest
třeba určitého korektivu ve formě buď částečně
společné, zestátněné výroby, anebo hluboce jdou
cích státních zásahů do soukromé výroby?
Jest ovšem ještě i jiná možnost, a sice: rozbiti
stroje a vrátiti se k primitivním výrobním meto
dám. Ovšem, takové řešení nemůže býti předmě
tem seriosních úvah, poněvadž odporuje sociálněhospodářským a branným zájmům společnosti a
je neslučitelno s mravním řádem. Kdyby výroba
v každém odvětví byla ve všech podnicích normalisována, pak na příklad syndikalisace na zá
kladě pevných kontingentů, cen a mezd by byla
alespoň po technické stránce uskutečnitelnou
(bylo by třeba ovšem, navždy vzdáti se dobrodiní
dalšího technologického zdokonalování výrobního
procesu). Ale není tomu tak: ve výrobě panuje
naprostá anarchie, kterou neovládne ani několik
stovek kartelů, ve kterých někteří národohospo
dáři vidí jakýsi předběžný stupeň hospodářského
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plánování. Aby se nějak „plánovalo“, musí se
omeziti výroba, žádné jiné „plánování“ nepřichází
v úvahu v dnešním hospodářském řádě. A tu
jsme u jádra liberalistického hospodářství. Je to
„r e n t a b i 1 n o s t podnikán í.“ Zásada soukro
mého zisku se trvale nesnese s omezováním vý
roby, zejména když do výrobních zařízení byly in
vestovány těžké miliony. Stroj se nemůže vypla
tili než jenom tehdy, je-li pro něj s dostatek prá
ce. Aby se uhradily investiční náklady, musí stroj
býti plně zaměstnán. Stroj, pracující omezeně,
bez využití vší své kapacity, jest pro svého ma
jitele zdrojem stálých ztrát. Právě proto střední
a malé provozovny si nemohou dovolili míti mo
derní technické zařízení, a to nejen z důvodů
nedostatku kapitálu pro investice, nýbrž i proto,
že samotná základna jejich výroby nepřipouští
hospodaření moderními prostředky. Aby se pár
koní vyplatil, jest třeba několik ha půdy, aby se
vyplatil moderní traktor, jest třeba velkostatku.
Nucená syndikalisace výroby jest uskutečnitel
ná jenom v málo oborech výroby, nemluvě již o
otázkách technologické nezaměstnanosti a kaž
doročního přirozeného přílivu mladých lidí. Nu
cenou syndikalisací se tento problém vůbec ne
řeší. Syndikalisace výroby se jeví proto jen jako
přechodný prostředek, aby se předešlo nejhor
šímu zmatku, než se začne plánovali doopravdy.
Naproti tomu jest bezpochybno, že vědecké
plánování vší výroby vyžaduje si kollektivistického hospodářského řádu. To není ani třeba ob
šírně dokazovali. Otázka tu není v tom, je-li
kolektivní výroba možná aneb účelná se stano
viska techniky, nýbrž v tom, jakým způsobem na
bude stát potřebných výrobních prostředků a
do jaké míry jest kollektivisace přípustná s hle
diska řádu mravního a přirozeného práva člo
věka. Všecky snahy o násilné vyvlastnění majitelů výrobních zařízení mu
síme jednou pro vždy odsoudili. Tím
spíše, že vývoj společnosti se neděje podle mar
xistických receptů, koncentrace kapitálu a proletarisace středních vrstev. Střední stav naprosto
nesouhlasí se svojí proletarisací a brání se zuby
nehty, mnohdy velmi úspěšně, proti koncentrač
ním snahám velkého kapitálu. Právo míti sou
kromý majetek, i výrobní prostředky
jest neporušitelné přirozené právo
člověka. Jest tedy se stanoviska mravního nepřípustno nedobrovolné vyvlastnění dosavadních
majitelů kapitálu, i když marxisté nesprávně
ovšem dokazují, že kapitál vzniká a nashromažďuje se nadhodnotou práce, čili vykořisťováním
dělníků. (O otázce nadhodnoty práce se stano
viska moderních poměrů ve výrobě bylo již po
jednáno v č. 9. „Rozprav“ v úvaze „Osudy mar
xismu“.) Neznamená to ovšem, že by sespolečněná výroba byla neslučitelná
s požadavky mravního řádu. Katolická
nauka připouští vyvlastnění majetku, jestliže toho
vyžaduje obecné blaho a vyvlastněným bu
de dána spravedlivá náhrada. (Dr. B.
Vašek, Křesťanská sociologie, IL, spravedlnost
v životě hospodářském, str. 172). Svatý Otec
Pius XI. píše v encyklice Quadragesimo anno:
Vždyť právem se usiluje o to, aby určité druhy
statků byly vyhraženy státu, protože propůjčují
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vlastníkům moc tak velikou, jaká nemůže býti
přiznána soukromým lidem, nemá-li býti ohrožen
zájem celku“ (Q. a., II. vydání, str. 48). Z toho
vyplývá, že sespolečnění ovšem jen částečně vý
robních prostředků, potřebných k existenčnímu
zajištění všeho obyvatelstva, může býti provede
no, ale jenom mírnou cestou výkupu. Otázka je
jenom, kde vžiti na to potřebné prostředky?
Myslím, že v soustavě sériově termi
novaných peněz jest dána i tato mož
nost; jiné cesty, slučitelná s mravním
řádem, není. Nejsou tu však jenom obtíže,
spojené se společným vlastnictvím výrobních pro
středků a výrobou. Daleko větší obtíže skýtá
sám člověk a jeho vzájemný vztah ke společ
nosti.
Až do dnešního dne zůstávají řehole jedi
ným úspěšným vzorem společného vlastnictví.
Proto i „plán hojnosti“ amerických technokratů
(viz č. 7—8 „Rozprav") není než utopií, jelikož
promítá inženýrské výpočty do lidské společnosti,
na kterou nahlíží, jako na nějaký textilníí kom
binát nebo Magnitostroj. Ale právě Juring klade
největší důraz na přirozenou sociální skladbu bu
doucího řádu, a tu musíme mu přiznati, že jeho
řešení ovšem jen po této stránce, jeví se přijatel
ným i se stanoviska papežských sociálních ency
klik. Jurigův stát jest demokracie s dů
sledným stavovským zřízením. Stav —
toť útvar, ve kterém jedinec působí v novém řádě,
ať již je toho času zaměstnán ve výrobě či ne. Ke
stavu nenáležejí jenom lidé stejného povolání,
jako lékaři, právníci, zámečníci a pod.; stav není
cech. Ke stavu patří všichni, kdož působí k usku
tečnění určitého hospodářského úkolu, tedy ře
ditelem továrny začínaje a kočím konče. Tak
jako jest nemožností a mravně nepřístupno, aby
průběhem operace na člověku vypověděly obslu
hující sestry službu a vstoupily do stávky z tříd
ních důvodů, stejně tak nemohou ve skuteč
ném stavovském zřízení vypuknouti třídní roz
broje a nenávist, poněvadž je tu společný cíl a vě
domí společné odpovědnosti. Mluvíme ovšem o
skutečném stavovství; může-li se takové při
rozené společenské zřízení uplatniti i dnes?
Pozorujeme, že třídní boj již přestává býti hlav
ním prostředkem k řešení sociálních problémů.
Své nepopiratelné právo na stávku dělníci uplat
ňují jen tehdy, selhaly-li všechny ostatní pro
středky. Snaha po smírném rozřešení sociálních
konfliktů jeví se tím spíše, že skutečně sociální
zaměstnavatel není v naší době tak vzácným zje
vem. Ale — to všechno jest stále ještě velmi ne
dostatečným předpokladem pro skutečné stavov
ské zřízení. Středověcí učedníci, tovaryši, mistři
tvořili stav. Ale dnešní dělníci, mistři, inženýři
stavu netvoří a to proto, že nerozhodují o

výrobě a provozu podniku. O tom roz
hodují anonymní akcionáři, při tom ne se stano
viska sociálně prospěšného, nýbrž se stanoviska
svého soukromého zisku. Instalace nového stroje
provádí se ne za účelem ulehčení lidské dřině, ný
brž aby se zlepšily dividendy. Ba často se provoz
i zastavuje, ačkoliv i se stanoviska rentabilnosti
jest podnik dobrý, a to jen proto, že jest to vý
hodné pro lidi, kteří sice stojí mimo stav,
ale o celém stavu s konečnou platností
rozhodují. Proto jest nutno mysliti v první
řadě na výkup akciových podniků, kde odtržení
lidí pracujících ve výrobě od majitelů výrobních
prostředků dostoupilo svého vrcholu. Chceme-li
zavěsti skutečné stavovské zřízení, musíme stavu
přiznati též právo rozhodovati resp. spoluroz
hodovali o celém výrobním procesu. Tato these
jest vlastně základní myšlénkou Juringových „od
borových skupin“. V technokracii podle Juringa
jednotlivec nemusí býti členem stavu; chce-li,
může vyráběti a prodávati samostatně. Od je
dince, který hospodaří samostatně, mimo stav, se
vyžaduje jen jedno: aby jeho soukromá činnost
nebyla záminkou k „ulejváctví“, tedy aby jeho
hospodaření mu vynášelo alespoň určitou část
toho důchodu, který by dotyčný pobíral dle své
kategorie a kvalifikace v rámci stavovské práce.
Požadavek základních požitků pro každého ob
čana v technokracii plně odpovídá mravní pod
statě společenského soužití lidí a možnostem mo
derní techniky. Přirážky k základním příjmům se
dělí ve dvě skupiny — uznávací a povzbuzující,
podle toho, jaký účel sledují. K první, uznávací,
patří přirážky rodinné a dle stáří důchodce,
k druhé skupině, povzbuzující — přídavky dle
kategorie, kvalifikace a osobních mimořádných
výkonů, což by, kromě vrozené touhy lidí po čin
nosti a pochvale spolubližních, ještě více po
vzbuzovalo jedince k plnému rozvinutí vloh a
schopností. Ke zvláštní kolektivní skupině přirá
žek náleží konjunkturální přídavek, který by pa
třil všem občanům, jako „superdividenda“.
Juringovo řešení peněžního a distribučního sy
stému v technokracii jest rovněž neobyčejně za
jímavé.
V rámci revuální úvahy se nemůžeme zabývati
všemi otázkami života v technokracii. Není však
pochyb, že Juringovy myšlenky zasluhují zevrub
ného zpracování se strany sociologů a národohos
podářů.
Vřele bych autorovi doporučoval, aby co nej
dříve vydal svoji knihu po druhé, a to — v znač
ně pozměněném vydání, kde by ještě více vy
zdvihl kladné stránky knihy a úplně by vynechal
bezpodstatné a nesprávné názory, jež činí prvé
vydání „Návrhu nového hospodářského řádu“ ne
přijatelnými.

Dělnické aktuality.
I.

V poslední době množí se hlasy, jež poukazují
na technologickou nezaměstnanost, problém to,

který náš časopis vždy stavěl do popředí veřej
ného zájmu. „Právo Lidu“ v čísle z 25. října
t. r. srovnává stoupání výroby za prvých osm mě
síců letos a loni.
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Výroba surového železa stoupla letos o 119%,
88%,
oceli
>>
n
>>
>>
47%,
koksu
>>
n
29%
elektrické energie M
>>
atd., kdežto počet zaměstnanců Ústřední sociální
pojišťovny vzrostl jen o 23 %! Že i u nás, třebaže i
opožděně u porovnání s Anglií a zeměmi „šterlinkového bloku“ nastupuje výrobní konjunktura,
nemůže býti pochyb. Jenomže z této konjunktury
nemá náš pracující lid takřka nic. Zaměstnanost
neoživuje v té míře, jako výroba, a chceme-li po
ctivě hleděti skutečnosti do očí, musíme přiznati,
že ani vrcholná výrobní a obchodní konjunktura
nerozřeší problému technologické nezaměstnano
sti. V Čísle 7. „Dělnické osvěty“ píše ing. A.
Vostrejš o vývoji v USA: počet průmyslových
dělníků od r. 1919 do r. 1927 se snížil téměř o
1 milion, ač celková produkce stoupla o 30.8%. Již
v prvním čísle „Rozprav“ jsme poukázali na to,
že období hospodářské tísně jest nepříznivé pro
rozvoj racionalisace a mašinisace výroby, jelikož
není úvěru, a když, tak drahý, není odbytu, drahé
investice se nevyplácí. Teprve za konjunktury
stoupá racionalisační horečka, což má v zápětí
vzestup technologické nezaměstnanosti. Ing. A.
Vostrejš teď upozorňuje na tuto skutečnost: „Za
krise se nepracuje nejracionelnějším zařízením,
protože v důsledku hospodářské deprese nevy
plácí se výroba na automatických strojích a uží
vají se zastaralejší a méně výkonné způsoby vý
robní... V Americe se za krise využívá jen polo
viny celkového zařízení. Potvrzuje to fakt, že
krisí byly postiženy závody s nejvyspělejšími for
mami výrobními, zatím co menší a střední zá
vody s méně vyspělou technikou se drží.“ Ing.
Vostrejš dále správně poukazuje na to, že vyřazo
vání dělníků z práce a výdělků znamená též i
ochuzování trhu životních potřeb o obnos,
který dostávali tito dělníci. „Trh trpí zmen
šenou poptávkou, která, není-li vyrovnána odji
nud, má za následek klesání cen a tím i mezd
dělníků, zaměstnaných při výrobě životních po
třeb.“
Vskutku vidíme, že pomalu, ale jistě spotřeba
konsumních statků se zmenšuje. Nejlépe je to vi
děli na poklesu výstavu piva: v září t. r. poklesl
oproti září r. 1935 výstav piva v celé republice
o 2.1%; v Čechách poklesl výstav o 1.6%, v zemi
moravsko-slezské o 2.2%, na Slovensku a Podkar
patské Rusi o 10.3%. Není ovšem divu, že klesá
spotřeba piva, když mzdy jsou mizerné. Podle
statistiky Ústřední sociální pojišťovny byla prů
měrná denní mzda v letech: 1929 — 19.11 Kč, 1930
19.13 Kč, 131 — 18.66 Kč, 1932
17.72 Kč, 1933 —
16.72 Kč, 1934 — 16.30 Kč, 1935 — asi 16 Kč,
při čemž nesmíme zapomínali, že většina mezd
nedosahuje ani tohoto průměru. My katolíci spa
třujeme v otázce spravedlivé mzdy jádro sociál
ního problému. Pokud ale bude trvati technolo
gická nezaměstnanost, nemůže býti ani řeči o
spravedlivé mzdě. Je zřejmo, že klíč k řešení so
ciální otázky je v problému nezaměstnanosti, což
zase souvisí s celou řadou otázek, jak opatřili
prostředky na trvalé zaměstnání nezaměstnaných,
na jejich přeškolení, na přebudování části našeho
průmyslu, která, jak nedávno ministerský před
seda dr. Hodža poukázal, již nemůže počítali
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s lepšími časy a pod. Je dále zřejmo, že do naší
veřejnosti, až dosud uspávané báchorkami o ex
portu, „zapojení na světové oživení“ a jinými liberalistickými šmokovinami, začínají pronikali
střízlivé názory na reální skutečnost. Především
však potřebujeme procitnouti z fantastických snů
o „obnovení světové volné soutěže“ a ujasniti si,
že můžeme a musíme dělati aktivní protikrisovou
politiku bez ohledu na výrobní, obchodní a mě
nové poměry v cizině.
II.
Předseda americké federace práce William
Green prohlásil v nedávném projevu, že čeliti ná
sledkům racionalisace a mechanisace výroby lze
jenom zkrácením pracovní doby až na 30 hod.
týdně. Takovéto zkrácení pracovní doby bylo by
ovšem velkou pomocí, ale přece by samo o sobě
nestačilo. Mašinisace výrobního procesu pokro
čila v poslední době tak silně, že pouhá organisace výroby a práce v soukromopodnikovém svě
tě, i když se bude prováděli v nejsociálnějším
duchu, neumožní návrat všech racionalisací vy
řazených lidí. Tu musí zasáhnouti společnost,
stát; jenom trvalé veřejné investiční práce ve
velkém měřítku mohou ukončili technologickou
nezaměstnanost. Spásu nepřinese ani zkrácení
pracovní doby, ani rozmach konjunktury a světo
vého obchodu. Již jsme mnohokrát poukazovali
na to, že svět prožívá nyní konjunkturální vze
stup. Poslední zprávy toto potvrzují: světová vý
roba automobilů byla v prvním pololetí t. r.
oproti stejné době r. 1935 o 13.3% vyšší (3.200.000
2,800.000). Z toho jsou na světové výrobě zúčast
něny: USA z 77.7%, Anglie z 8%, Německo z
4.7%. Na každých tisíc obyvatelů připadá vozů:
ve Francii 50, Anglii 45, Dánsku 40, Norsku 22,
Švýcarsku 21, Holandsku 18, Německu 16, Itálii
10, Finsku 9, Československu 8, Portugalsku
6, Rakousku 5, Estonsku 4, Maďarsku 2. Chybí
data o Belgii, Švédsku, Polsku a Rumunsku, od
kud se vyváží značná částka celé světové těžby
petroleje. Největší položkou našeho dovozu z Ru
munska jsou minerální oleje (v r. 1935 bylo do
vezeno z Rumunska k nám úhrnem za 260 mi
lionů Kč zboží), největší položkou našeho vývozu
do Rumunska jest textil (úhrnný export do Ru
munska v r. 1935 byl v hodnotě 383 mil. Kč).
Oživení našeho průmyslu jest znatelné z porov
nání indexu průmyslové výroby v srpnu t. r. s čer
vencem t. r. a loňským srpnem. Podle Maiasaldových propočtů v „Obzoru národohospodář
ském“ průmyslový index v srpnu 1936 (r. 1929 —
100) byl 78.3%, tedy o více než 2Ý2% červencového
indexu a téměř o 10% výše než srpnový index
loni. Nejnižší index byl v r. 1933 — 60.2% průměr
ně. Toto oživení našeho průmyslu by odpovídalo
i vzestupu světové těžby uhlí, která v prvním
pololetí t. r. se zvýšila o 6.7% oproti stejnému
období loni. Liberalisté v celém světě jsou přímo
bez sebe samým nadšením: krise jest prý defini
tivně překonána, jenom ještě krůček k stabilisaci
měn a pod., a nastoupí veliká a šťastná éra „vel
kého proudění zboží, kapitálu a lidí“, která „ob
šťastňuje“ lidstvo již po půl druhého století bí
dou, hladem a sociálními boji a katastrofami. Li
berálové volají všude po „politice otevřených
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dveří" (ovšem, jen pokud to poškozuje cizí kap
sy a prospívá vlastní), obnovení „volné soutěže“,
čím myslí ne tak znemožnění málo chvalitebné
činnosti kartelů a trustů, jako spíše posivní cho
vání státu vůči zdražovatelské chamtivosti libéralistických výrobců’a podobně. Zájmy několika
málo kapitalistů se ztotožňují se zájmy širokých
vrstev lidu, ačkoliv právě z nynější konjunktury
nemají lidé téměř nic. Charakteristická „malič
kost": na valné hromadě Obilní společnosti bylo
konstatováno, že zásoby obilního monopolu mají
hodnotu 1.400,000.000 Kč, slovy: jednu miliardu
čtyřistamilionů Kčl Je z toho viděti, že odbyt
a konsum zemědělských výrobků se nezvětšuje,
jestliže obilní společnost má takové spousty Bo
žího daru v zásobě. Nikdo snad nebude tvrditi,
že jsme přejedeni chlebem (nedávno tvrdil jeden
liberalistický list, že pokles konsumu hovězího
a vepřového masa jest způsoben větším konsumern drůbeže!); tato malá ukázka nesouladu:
stoupání výroby a pokles spotřeby při neztenče
ných ziscích výrobců a uměle udržované rovno
váze mezi poptávkou a nabídkou postačí k tomu,
abychom si učinili jasnou představu o neudržitelnosti dnešní „konjunktury" a vůbec dnešních sociálně-hospodářských řádů, příčících se všem bo
žím a přirozeným zákonům.

III.
Jeden poslanec prohlásil ve sněmovním výbo
ru: dnešní konjunktura se vztahuje hlavně na že
lezo a uhlí, kdežto mezinárodní obchod se spo
třebními a kulturními statky zůstává značně po
zadu.
Tento výrok, jako i sta podobných jiných, ne
vzbudil v našem tisku vůbec žádné pozornosti,
ačkoliv se dotýká nejdůležitějšího zjevu celého
dnešního hospodářství. Obvyklé vysvětlování zá
hady tržního hospodářství „relativní resp. abso
lutní nadvýrobou", jako důsledku liberalistické
anarchie ve výrobě s jedné strany a nedostateč
ného důchodu širokých mas s druhé strany, na
prosto nestačí. Nestačí proto, že lze sice objas
nili pokles cen nepoměrem mezi nabídkou a po
ptávkou zboží, ale nikoliv konjunkturální vze
stup, který se vždy dostavuje po depresi, ačkoliv
nepoměr mezi výrobou a národním důchodem
trvá stále. „Zákon poptávky a nabídky“ zřejmě
nestačí, protože předpokládá naprostou hospo
dářskou volnost, ničím nerušenou. Takové hospo
dářství existuje pouze ve fantasii národohospo
dářských teoretiků. Ve skutečnosti, kapitalisté
svými kartely a trusty téměř úplně ovládají trh.
Teoreticky předpokládaná výrobní anarchie a ce
nové podbízení ve světle skutečného života se jeví
jako plánovitá (ovšem, jen se stanoviska kapita
listů pro předem odhadnutý a stanovený trh.
A tu jsme u obvyklého národohospodářského
omylu: že totiž trh, t. j. souhrn bodů odbytů
zboží, jest tvořen jen lidmi. Není to pravda:
nejen lidé představují trh, ale, v dale
ko větší míře, i stroje.
Technologický pokrok ve výrobě způsobil, že
v ceně produktu daleko větší část dělají výrobní
náklady, než mzdy. Trh spotřeb dělníka proto
ustupuje do pozadí, kdežto trh spotřeb pro vý
robní prostředky, na příklad uhlí, pohonné lát

ky, maziva a pod., se zvětšuje. Úhrnný trh se nenezmenšil, nýbrž se strukturálně změnil: je vět
ší poptávka po výrobních prostřed
cích a předmětech jejich potřeby, než
po spotřebních statcích pro lidi.
Zmenšení podílů mezd v důsledku technologic
kého procesu znamená zmenšení národního dů
chodu, které však neznamená zkrácení národní
ho bohatství. Dělník je v očích liberalistického
kapitalisty pouhý výrobní prostředek, který lze
nahraditi jiným výrobním prostředkem — stro
jem. Národní bohatství se tímto nezmenší, nýbrž
naopak, vzroste. Zmenší se pouze národní důchod
o nevyplacené mzdy a ovšem i směna předmětů
spotřebních statků pro lidi. Spotřeba statků pro
stroje vzroste. Trh jeví sklon k převládání vý
robních prostředků nad spotřebními statky. Kapi
talistické třídě jest jedno, má-li svůj zisk z vý
roby a prodeje zboží pro stroje, nebo pro lidi;
pro kapitalistu jest rozhodujícím to, že poptávka
po výrobních prostředcích vytvořuje takový trh
pro zboží, jako i poptávka po spotřebních stat
cích. Ta okolnost, že počet spotřebitelů je menší,
nedělá třídě kapitalistů obtíží, pro realisaci pro
duktů kapitalistické výroby.
Výroba výrobních prostředků rychle stoupá,
kdežto výroba spotřebních statků stoupá poma
leji, resp. klesá. Dříve byla bavlna vedoucím ar
tiklem na světovém trhu, dnes — železo, ocel,
uhlí, oleje, chemikálie, stroje.
Národní bohatství roste do nekonečna, národ
ní důchod relativně a absolutně klesá; tento pro
ces se odehrává před našima očima, a to při naprosté rovnováze mezi nabídkou a po
ptávkou!
Bedřich Engels, Marxův přítel a spolubojovník,
kdysi prorokoval: trh jest určován spotřební po
ptávkou. Proto jednou dojde ku zpomalení vý
roby. Dostaví se chronická stagnace veškeré pro
dukce. Je známo, že koncem minulého století
očekávala se taková chudokrevnost v kapitalistic
ké výrobě. Každá cyklická krise, jež se objevovala
skoro pravidelně každých deset let, byla spojena
s očekáváním naprostého krachu liberalistického
kapitalismu. Též i poslední krise (neříkáme „sou
dobá", jelikož podle názoru p. t. národohospo
dářů nemáme již krisi, nýbrž začátek konjunktu
ry) se často prohlašovala za poslední v lidských
dějinách, během ní buď přijde katastrofa, anebo
bude nastolen socialistický ráj. Engels prorokoval
špatně: chronická, nevyléčitelná stagnace kapi
talistické výroby se vůbec nedostavila. Kapitál si
stále nachází trh pro odbyt zboží, a to hlavně
kapitálových statků, t. j. potřeb pro výrobní pro
ces. Ve výrobě kapitálových potřeb jest produkce
obrovskou; stroje se prokázaly býti mno
hem lepšími a spolehlivějšími k o n su
mě n t y, než lid é!
Pravdu neměl Engels, nýbrž polozapomenutý
ruský národohospodář Tu g an - B a r a no v s ký,
který předpovídal tento absurdní vývoj liberalis
tického hospodářství. Nemůžeme se proto divili,
že spotřeba uhlí u nás za prvých devět měsíců
letošního roku oproti stejné době vloni stoupla
v průmyslu o celých 12%, kdežto v domácnostech
zůstala spotřeba uhlí téměř beze změn. Nemůže
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me se diviti, že výroba ooele v Anglii za prvých městnanosti. Jinde je totéž. Ve Francii se snížily
9 měsíců t. r. dostoupila výše 8.617.200 tun oproti úhrnné mzdy z 122 miliard franků v r. 1929
6.462.500 tunám za stejné období v r. 1935. Kon na 87 miliard frs v r. 1935. Ceny životních po
junkturální výrobní horečka stále více zachva třeb neodpovídají úrovni mezd, čímž značně po
cuje svět. Při tom nepozorujeme nijakého upev klesla životní míra našeho dělníka. Některé libe
nění cen předmětů lidské spotřeby, jako na pří ralistické a pololiberalistické noviny, ve snaze
klad u textilu, kávy a pod., zato však u železa, obhájiti zdražovatelskou chamtivost, se chytly po
ocele, mědi, nafty, maziv. Nestačí poukazovati sledních výkazů Státního statistického úřadu, kde
na zbrojení států: státy zbrojily odjakživa vždyc se uvádí, že cenový index potravin v srpnu t. r.
ky. Nynější světová konjunktura obsáhla nejen se rovnal 702, kdežto v srpnu r. 1935 se rovnal
válečný průmysl, ale vůbec všechen průmysl, vy 716, což zavdalo podnět k jásotu: drahota
rábějící výrobní prostředky. Ve výrobě spotřeb neexistuje, tady to máte černé na bílém. Index
ních statků, naopak, pozorujeme jakousi ustále potravin obsahuje ovšem nejrůznější druhy po
nost. V USA skoro všechny obory výroby vyka travin a zlevnění některé zeleniny ,na př., má
zují vzestup, kromě potravinovéh oprůmyslu a vliv na celkovou výši indexu, která klesá, i když
prodraží maso a j. Lze proto vítati rázný počin
výroby stavebních hmot.
Říkáme: výroba spotřebních statků stoupá ne vlády, jež neuznala zdražení cen uhlí, které bylo
poměrně pomaleji, než výroba statků kapitálo před nedávném vyhlášeno, a stanovila původní
vých, ale nechceme nikterak tvrditi, že v důsled ceny plus nepatrnoupřirážku na sanaci hornic
ku technologického procesu záměny lidské práce kého pojištění.
za práci strojů nastoupí jednou stagnace spotřeb
K francouzské devalvaci franku, připojil se té
ního průmyslu. Ani ve výrobě spotřebních stat měř celý bývalý „zlatý blok“, t. j. Holandsko,
ků nenastoupí chronická stagnace, poněvadž Švýcarsko, Československo, Itálie a j. země. Itá
národní důchod nesestává jenom z ko lie devalvovala liru o celých 41 °'o, což zvláště
lísajících mezd. Značnou část národního dů Německo nelibě nese, poněvadž do Itálie vyváží
chodu tvoří pevné příjmy, v Anglii na příklad celá mnoho průmyslových výrobků a uhlí a je znač
polovina všech důchodů. To jsou platy státních ně poškozeno znehodnocením italské měny. Pre
a veřejných zaměstnanců, důchody pensistů, ren- sident říšské banky dr. Schacht se vůbec kysele
tiérů a pod., se kterými lze prakticky počítati, tváří, ačkoliv Německo samo již dávno provádí
jako s nekolísajícími. Tyto důchody tvoří hlavní přímo dumpingovou měnovou politiku se svými
základnu pro trh spotřebních statků, jež se při osmnácti (!) druhy marek, z nichž jedny se při
způsobují, pravda, zmenšeným odbytovým mož jímají jenom v nádražních pokladnáčh, jiné —
nostem, ale nemusí ještě proto býti ve špatné si se srážkou až 60% a pod. Všecko nasvědčuje
tuaci. Proto se brazilským plantážníkům docela tomu, že německá měnová kouzla nepomáhají
vyplácí, ničiti miliony pytlů kávy, jelikož předem v tísni. Němci mají nouze o suroviny a o po
odhadují poptávku a podle toho stanoví odbytové traviny a zase rozdmýchávají koloniální otázku,
možnosti a svůj zisk. K takovým koncům přivedlo poukazujíce na to, že na př. britská říše obsa
liberalistické šílenství, jež prohlásilo amorálnost huje Vj celého světa (3372 milionů čtverečných
hospodářství a zbytečnost mravních zásad ve vý kilometrů), kdežto Německo o své kolonie ve
robě a směně! Výrobní bohatství roste, lidská světové válce přišlo.
bída se zvětšuje, při tom ale ten famosní „zákon
Význam kolonií se značně přeceňuje (z po
nabídky a poptávky“ je v úplném pořádku, a chopitelných důvodů). Nouzi o suroviny by se
a s ním i kapitalistické zisky, tak milé liberalis mohlo snadno odpomoci upřímnou dohodou se
mem zmrzačeným duším. Dnešní liberalistický státy, k čemuž ovšem v Německu chutí není.
zlořád musí býti radikálně odstraněn, jelikož se
Podle nedávno uveřejněných statistik o zaměst
příčí všem božím a přirozeným zákonům!
nání žen v těžkých povoláních v různých státech,
♦
jeví se poměr zaměstnaných žen k celkovému
počtu pracujících v %:
Podle nedávno uveřejněných statistik bylo v r.
44o
0J
4J
1935 219 stávek a tři výluky; zúčastněno bylo
(U
o
g
583 závodů a 37.219 zaměstnanců. Příčiny stávek
<Z)
i
>5
s
<Z)
cn
byly převážně mzdové, většina stávek byla ukon
tu
CO
<
Z
čena dohodou mezi zaměstnavateli a dělníky.
1.0
0.6
2.7
2.88 27.9
Mnoho klidu a rozvahy vnesly odborové organi- Hornictví
5.4
3.5
3.2
3.94 24.6
saoe. Nejvíce se stávkovalo v průmyslu staveb Hutnictví
Strojnictví
17.4
8.66
27.4
12.0
17.5
ním, pak ve zpracování kamene a zemin. Plně
Polygrafie
29.54
34.3
31.5
51.5
30.3
vyhraných stávek dělníky bylo 27, k dohodě a
kompromisu došlo ve 135 případech, ostatní stáv
Tak to vypadá v zemi socialismu u porovnání
ky byly dělníky prohrány. Ve 4 případech došlo se zeměmi „kapitalistického vykořisťování“! Ni
k propuštění dělnictva, ve třech případech k za kde není žena tak vzdálena rodině, jako v So
vření závodů. Mzdové poměry našeho dělnic větském Svazu — kdo o tom pochybuje, ať se
tva jsou smutné. Vysoká nezaměstnanost, která zamyslí nad těmito číslicemi. „Každé dítě, které
se přes všecko úsilí drží na jakési stabilisované se narodí, ať je to děvče nebo hoch, jest víta
úrovni, jest nejtíživější překážkou k obecnému ným přírůstkem společnosti, poněvadž společ
zvýšení mezd. Ve mnohých případech nelze to, nost vidí v tom své další trvání, svůj vlastní dal
co dělník za svoji práci obdrží, &ni nazvati mzdou, ší vývoj- proto již předem pokládá to za svoji
jelikož výše její se přibližuje výši podpor v neza povinnost, aby se o tuto novou bytost dle svých

188

ROZPRAVY

sil starala. Především je tedy rodička, kojitelka,
matka předmětem její péče. Pohodlný byt, pří
jemné okolí, všeliká zařízení, jež tomuto stadiu
mateřství jsou přiměřena, pečlivé ošetřování mat
ky a dítěte jsou prvními podmínkami...
*
Tiak
básnil August Bebel v knize „Die Frau“ o bu
doucím socialistickém ráji, ale střízlivá skuteč
nost ukazuje, že v socialistické společnosti, kde
o všem rozhoduje všemocný kolektiv a kde je
dinec není ničím, jest žena a matka ještě více
zotročena, než v liberalistickém řádě. Ne, takový
stav věci, když žena a matka jest existenčně nu
cena vykonávati nejtěžší povolání, jako muž, ne
můžeme uznali za spravedlivý a žádoucí, i když
se to třeba bude vydávati za nejposlednější vy
moženost „pokroku“. Je-li podobné zotročení že
ny pokrokem, pak jsme raději zpátečníky a bu
deme b o jo váti nikoliv o pochybné slasti socia
listického ráje, nýbrž o lidský, přirozený řád
harmonického hospodářství, o odproletarisování proletariátu, o sociální spravedlnost a lásku,
o osvobození ženy od existenčních starostí a o ná
vrat její k rodině, k dětem, k duchovním hod
notám, k tomu všemu, co jest ženě pravým ště
stím a životním povoláním...
♦

V časopise „Sociální revue“ (věstník minister
stva sociální péče), píše americký profesor Irving H. Flamm o technické nezaměstnanosti ve
Spojených státech Severoamerických v obšírné
úvaze, ve které dochází k závěru, že průmyslový
a technický pokrok musí býti nezbytně dopro
vázen sociální přestavbou, která musí býti vy
rovnávacím činitelem zvýšené výrobnosti, jinak
svět nevyjde z výdajů na podpory v nezaměst
nanosti, stále rostoucí chudoby mas, ničení ho
spodářských statků a sociálně-politických zmat
ků. Pozorujeme, jak myšlenka sociální obnovy
proniká i do těch kruhů, jež byly dříve nepří
stupny. Nynější společenský řád, řád nepřiro
zený, poněvadž spočívá na liberalistické atomisaci, jest námi odmítán, poněvadž se příčí Bo
žímu a přirozenému zákonu lidského spolužití,
ale již začíná býti odmítán též i lidmi, stojí
cími mimo Církev a její sociální nauku. Protipřirozenost stavby dnešní společnosti se mstí na
lidech samých, a všechna zla a nespravedlivosti
koření právě v liberalismu. Nemyslete, že jest
to jenom fráze: první hospodářská krise liberalistického světa byla již více než před 100
lety; krise se opa
*kovaly
skoro pravidelně kaž
dých deset let. Liberalistický kapitalismus krá
čel přes hory mrtvol, přes slzy a zoufalství
lidí. Liberalismus jest vinen tím, že vznikla
ideologie třídního boje a násilí, poněvadž sám
byl první, který zuřivě ve jménú svobody pro
následoval i pouhé pokusy sdružování dělní
ků pro obranu vlastních spravedlivých zájmů.
Byl-li liberalismus již ve svém mládí životaneschopným, je dnes, ve věku moderní technolo
gie, pustým anachronismem. Rozpor mezi mož
nostmi moderní techniky, jež je s to, poskytnout!
každému člověku lidsky slušné živobytí, a stá
vajícími řády jest tak velký, že každý poctivě
myslící člověk musí odsoudili liberálně-kapitalistickou společnost. Otázkou naší doby není jen

problém nezaměstnanosti (jest ovšem nedůleži
tějším symptomem smrtelné nemoci tohoto řá
du) ale i otázka mezd již zaměstnaných. Nestačí
se spokojiti se statistickými daty, podle kterých
nezaměstnanosti ubývá, ale jest nutno též i zdůrazniti požadavek, aby se pracujícímu člověku
dostalo v našem věku kromě Božího požehnání
moderní technologie též i slušných mezd. Při
rozumné organisaci společnosti by to ovsem bylo
možné, ale nikoliv v řádě, kde nejvysším záko
nem jest „volná soutěž“, „individuelní pracovní
smlouva", „zákon poptávky a nabídky“ a jiné
liberalistické vymoženosti, iež lze všechny shrnouti v jednu větu: člověk — člověku vlkem.
Již jsme poukazovali několikrát na to, že většina
našeho zaměstnaného dělnictva dostává za svoji
práci mzdu, jež nestačí ani k pořádnému nasycení
pro sebe a rodinu, natož ještě pro ukojení kul
turních požadavků. Nedávno uveřejněné statis
tiky ÚSP (ústřední sociální pojišťovny) mluví
za oelé svazky:
Počet pojiště
ných dělníků
Denní pracovní
v I. pololetí
výdělek nejvýš
r. 1936
Třída
do Kč
239.919
1
6
459.085
2
10
327.197
3
14
241-083'
4
18
192.789
5
22
121.996
6
25.50
75.641
7
28.50
59.931
8
31.50
50.428
34.50
9
171.454
nad 34.50
10
Celkem 1,939.523
Tedy: 1,460.073 dělníků čili více než 75°/o, mají
denní mzdy méně než 22 Kč, při tom celé sta
tisíce lidí pracují za žebrácké almužny 6 Kč i
méně! Tak se jeví ten slavný liberalismus s jeho
„nezvratnými hospodářskými zákony“, jež z člo
věka udělaly pouhý výrobní prostředek, pou
hou součástku stroje, na nějž se musí náklady co
nejvíce stlačovali. Ani starověk se svým otrokářským hospodářstvím, neznal takové neúcty k lid
ské práci, jako dnešní osvícený liberalismus. Již
v samotném názvu „trh práce“ jest tolik ponižu
jícího a urážlivého pro lidskou důstojnost, že
tento název by měl býti z naší řeči vůbec odstra
něn. Svět se musí vrátili ke křesťanskému nazí
rání na práci, jež bylo tak charakteristickou
známkou středověku, pro který nemají liberálové
než slova pohrdání, který však měl v sobě více
ducha solidarismu (nebo chcete-li socialismu), než
nejradikálnější socialistické konstrukce naší doby.
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ZAJÍMAVOSTI
ZE ŽIVOTA SOCIÁLNÍHO
A HOSPODÁŘSKÉHO.
Devalvace v %.
K druhé devalvaci československé koruny (cel
kem taisi o 30% hodnoty před únorem 1934)
nebude zajisté bez zajímavosti porovnati stupeň
devalvace (snížení zlatého obsahu) měn v ji
ných státech.
Devalvovaly:
Anglie
o 39%
Finsko
o 49%
USA
o 41%
Itálie
o 41%
Švédsko
o 44%
Francie
o 34%
Norsko
o 45%
Belgie
o 28 %
o 51%
Dánsko
Švýcarsko
O 30%
o 20%
Rakousko
Maďarsko
o 30%
Řecko
o 57%
Estonsko
0 40%
Jugoslávie
o 23%
Lotyšsko
0 40%
Lze celkem říci, že nejvíce devalvovaly země;
jimž nejvíce záleží na exportu.

Index průmyslové výroby u nás a index
průmyslové výroby světové.
Srovnáme-li indexy průmyslové výroby u nás
(podle „Obzoru národohospodářského) s indexy
světové výroby, vidíme:
Rok
Průměr světové
Průměr čsl.
výroby
výroby
1929
100.0
100.0
1930
88.5
89.2
1931
79.3
80.7
1932
69.2
63.5
1933
77.7
60.2
1934
-84.7
66.5
1935
94.8
69.9

Jak mnoho bylo vydáno nových knih.
V r. 1935 bylo vydáno nových knih poměrně;
nejvíce v Dánsku, a to devět knih na každých
10.000 obyvatelů. Za Dánskem následují Švéd
sko, Norsko, Lotyšsko, Německo, Holandsko,
Česk oslo vensko (6.6 knih na 10.000 obyva
telů), dále Maďarsko (4.4 knih), Polsko (3.4),
Bulharsko (3.1), Rumunsko (2.4). Poklesl po
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čet nově vydávaných knih obsahu náboženského,
sociálního a hospodářského,, stoupl počet vy
daných učebnic cizích řečí a cestopisů.
Paradoxální ráz dnešní konjunktury.
Mnozí lidé se diví, proč se všade mluví a píše
o hospodářské konjunktuře světové, když u nás
je pořád tolik bídy a nezaměstnanosti. Ale kon
junktura tu je opravdu, jenomže zvláštního, až
dosud nebývalého rázu — mohutný rozmach vý
roby za současné vysoké nezaměstnanosti a mi
zerných mezd a platů. O příčinách paradoxálního rázu dnešní konjunktury doví se čtenáři v
úvaze „Operace na volném trhu“ v 11.—12. čísle
„Rozprav“. Několik číslic z USA svědčí o vskut
ku vysoké konjunktuře. Násobíme-li počet akcií
podniku jejich kursem, obdržíme výši faktického
akciového kapitálu. Podle kursů ze dne 9. září
t. r. byla faktická hodnota akciového kapitálu u
některých největších scvero-amerických podniků
miliardách dolarů:
3.6
General Motors
3.5
Amer. Tel & Tel
2.6
Royal Duích
1.4
Generál Electric
1.1
Unit. States Steel
0.8
Int. Nickel of Canada
0.7
Imp. chemie.
0.7
Chrysl. Corpora!.
Oproti r. 1932 stouply kursy akcií o
více než 5 0%! Faktický akc. kapitál Generál
Motors se rovná celoročnímu státnímu výdaji Fran
cie; kapitál Amer. Telegr. & Teleph. jest sedminásobkem stavu čsl. oběživa. Též i u nás se pro
jevuje bezpochybný vzestup výroby téměř ve
všech odvětvích, což by ukazovalo na značné
hospodářské oživení. Tak na příklad těžba uhlí
v srpnu t. r. stoupla oproti loňskému srpnu vkamenouhelném revíru o 31.466 t., v hnědouhelném
revíru o 23.876 t„ čili o 5% u kamenného uhlí
a téměř o 2% u hnědého uhlí. Počet osazen
stva při tom poklesl o 152 9 lidí v k amenouhelném a o 291 lidí v hnědouhel
ném revíru! To jest jenom malá ukázka ne
ustále působícího procesu zaměňování práce lidí
za práci strojů, zjevu to, v jehož správném hod
nocení vězí klíč k soudobým sociálně-hospodářským paradoxům a záhadám.

Dle severoamerických statistik připadá 1 moto
rové vozidlo:
v USA na 5 osob, ve Francii na 22 osob, ve Velké
Britanii na 23 osob, v Itálii na 109 osob, v Polsku
na 1284 osob;
1 radiopřijímač:
v USA na 5 osob, v Dánsku na 6 osob, ve Vel.
Britanii na 7 osob, v SSSR, na 90 osob, v Bul
harsku na 354 osob;
1 telefon:
v USA na 8 osob, v Dánsku na 10 osob, ve Velké
Britanii na 20 osob, ve Francii na 33 osob, v
SSSR, na 200 osob.
Poznámka ke kolonisaci u nás.
K častým diskusím v denním a odborném tisku
o možnostech vnitřní kolonisace u nás, pozna
menáváme: Osídlovací náklad na jednu tří-
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členiiou rodinu, počítaje v to domek (z impreg
novaného dřeva) v továrně vyrobený, montáž na
místě osídlení, nutné domácí a hospodářské ná
řadí, dobytek a pod., činí asi 50.000 Kč; pro
50.000 rodin bylo by tedy zapotřebí asi 2Va mi
liardy Kč a asi 150 tisíc ha zemědělské půdy,
kterou by bylo lze uvolniti novou pozemkovou
reformou. Upozorňujeme čtenáře na článek o
katolickém hnutí pro návrat k půdě v Anglii,
v č. 2.-3. „Rozprav". Obtíže otázky reagrarisace spočívají hlavně v tom, kde vžiti na to pe
níze. O toto úskalí se rozbíjí ostatně i všechny
snahy po úplném a trvalém odstranění nezaměst
nanosti pomocí permanentních veřejných in
vesticí. Pokud peníze budou pánem lidí a ne
sluhou, zůstane úsilí o sociální obnovu neusku
tečnitelným snem o lepším životě. Nouze naší
doby není nutností, jako tomu bývalo v dřívějších
dobách, jež neznaly techniky a výrobní hojnosti;
je to pouze nouze o peníze, tedy umělá, nikoliv
přirozená. Čím dále stává se jasnější nutnost re
formy peněžní soustavy.
Pohyb zaměstnaneckých mezd a platů.
Podle statistik Mezinárodního úřadu práce
(MÚP.), jenž provedl v řadě států šetření o po
hybu zaměstnaneckých mezd a platů, a to jak o
jmenovité hodnotě jejich, tak i o skutečné (reál
ní) kupní síle těchto, jeví se vývoj nominálních
a reálných mezd takto:
Nominální mzdy v letech:
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Německo
100 93 78 60 60 68 74
Austrálie
100 93 69 61 65 71 80
USA
100 92 77 60 57 65 70
Francie
100 106 101 92 77 80 76
Anglie
a sev. Irsko 100 97 94 92
— ■— —

Reální mzdy (t. j. kupní síla mezd) v letech:
1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Německo
100 96 88 76 79 87 93
Austrálie
100 98 81 76 83 89 99
USA
100 95 89 76 75 82 86
Francie
100 100 99 96 95 91 91
Anglie
a sev. Irsko 100 101 .105 105 — — —
Ačkoliv tyto číslice jsou velmi neúplné a nemo
hou býti podkladem pro vědecké badání o zá
konitostech ve vývoji mezd a platů, jest přece
zajímavé, že reální mzdy v Anglii stouply přes
to, že tam panuje vysoká (asi 2 miliony lidí) ne
zaměstnanost. V jednom z příštích čísel našeho
časopisu přineseme úvahu o příčinných souvis
lostech ve mzdovém vývoji, ve které bude tato
otázka osvětlena zevrubně. Dosavadní mzdové
teorie, jak liberalistické, tak i marxistické, jeví
se v dnešní době naprosto nepostačujícími.
Stavba obchodního lodistva.
O stoupající světové konjunktuře svědčí též
i horečné stavby obchodních lodí. V prvém polo
letí t. r. stoupla tonáž obchodního loďstva opro
ti stejnému období loni: v Anglii o 75%, v Ně
mecku o 58%, v Japonsku o 187°/O, v Holandsku
o 124%, ve Švédsku o 26%, v USA o 440% (!)

Výrobní a obchodní horečka, tak typická pro
konjunkturu, zde tedy již je. Již mnohokráte jsme
poukazovali na to, že z této konjunktury nemá
pracující lid takřka nic. V dlouhé trvání této
konjunktury rovněž nevěříme. Bude rozhodně
kratší, než všechny předchozí.
*■
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Dělnické komory v Estonsku.
V Estonsku byly letos zřízeny dělnické ko
mory, jejichž úkolem jest zastupovati a hájiti
dělnické, hospodářské, sociální a kulturní zájmy.
Zástupce dělnictva volí závodní rady na dobu 5
let. V Lotyšsku členové dělnických komor jsou
jmenováni ministerským předsednictvem.

Nic nezapomněli, ničemu se nenaučili!
V Ženevě prohlásil francouzský minist. předseda-socialisfa Blum: „Cílem francouzské hos
podářské akce jest obnoví ti velké proudění zboží,
kapitálu a lidí.“ Jinými slovy řečeno, ku cti při
chází zase starý nezmar — liberalismus s jeho
„samočinnou regulací hospodářství", s jeho „vol
nou soutěží“ a jinými liberalistickými „vymože
nostmi“. Ještě zcela nedávno se v celém světě,
v USA, jako v Anglii, ve Francii a jinde ohlašo
valo s velikou pompou tažení proti liberalistickým zásadám. Nejen diktátorské státy, ale i de
mokraticky spravované země viděly nutnost nové
organisace lidské společnosti. Ještě je v čerstvé
paměti memorandum starého liberála Lloyd Georgea anglické vládě, kde se doporučovalo uskuteč
nění přímo socialistických zásad. Všichni jsme
četli projevy amerického presidenta Roosevelta,
v.e kterých liberalismus byl co nejrozhodněji od
suzován. Někteří optimisté dokonce věřili, že li
beralismus v dohledné době zmizí a bude nahra
zen jiným, spravedlivějším řádem. Jak jsme již
jednou v této rubrice psali, všude se mluvilo o
„socialismu bohatých", o uskutečnění technokra
tických snů, o novém „věku hojnosti a bohatství“,
o konci liberalistického období lidských dějin, za
jehož krátkého trvání zmrzačeno bylo nejen hos
podářství, ale i duše lidské. Chyba lávky! Jakmile
začla svítat „konjunktura" a Mamon zase se spo
kojeně usmívat, ihned byly i „socialismus boha
tých" i „věk hojnosti“ hozeny přes palubu a zase
přišly ke slovu „železné hospodářské zákony" li
beralistického šarlatanismu, nesoucího hrdý název
„národohospodářské vědy“. Jenomže liberalismus
našel svého spojence v socialistech, kteří sice jsou
duchovním dítkem liberalismu, ale (aspoň teore
ticky) až dosud vedli proti němu boj. Dnešní
socialisté opustili zásady historického materialis
mu a třídního boje, což ovšem můžeme jen schvalovati, ale zároveň s tím ztratili též i to správné,
co v učení Marxově je: liberalistický kapitál při
chází na svět tak, že „od hlavy až k patě ze všech
pórů teče mu krev a špína" („Kapitál“ I.). Socia
lismus zahyne nikoliv na třídní boj a dialektiku,
nýbrž na liberalismus, na nějž doplatili krvavě
v Itálii, Německu a jinde. Nám ovšem nejde tak
o osudy socialismu, jako o demokracii, která je
v naší době vážně ohrožována právě nově se
vzmáhajícím liberalismem, po němž musí nutně
následovali zklamání a roztrpčení mas, což jest
příznivé jenom extremistům z prava i z leva. Úko
lem nás katolíků jest, abychom šířili správné zá
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sady sociální a hospodářské a hlavně ukazovali
cestu sociální obnovy v duchu encyklik sv. Otců.
Především jest třeba na trvalo vyřešiti problém
nezaměstnanosti a otázku sociální přestavby ve
smyslu stavovského zřízení společnosti. Nesmíme
se spoléhali na všelék soukromého podnikání,
které se ukázalo býti bezmocným v naší době
technologické nezaměstnanosti. Nesmíme očeká
vat! od oživení mezinárodního obchodu ozdravení
u nás, nýbrž musíme se především věnovati vlast
ní domácnosti. Nesmíme pokorně skláněti hla
vy před Mamonem, nýbrž musíme reformovali
dnešní měnovou soustavu tak, aby peníze lidem
sloužily a ne naopak. Hlavně: poctivost a odvaha!

Devalvace francouzského franku.

marxismu“ v č. 9. „Rozprav“. Tažení proti kapi
talismu a mamonářství se skončilo tím, že zlato
mamonova trůnu bylo nahraženo z valné části pa
pírem. Ale Mamon sedí na svém papírovém trůně
stejně pevně, jako na zlatém, a právem se po
smívá lidské pošetilosti. Jinak se nestane nic —
liberalismus i nadále panuje ve světě, kam již
vlastně dávno nepatří. Nic ho nezachrání — ani
blahodušné novotářství, ani měnová kouzla s de
valvací, různými „operacemi" a pod. Na socia
listy se až do poslední doby všeobecně pohlíželo
jako na odpůrce liberalismu. Byli to katoličtí
sociologové a národohospodáři, kteří odhalili
vnitřní spojitost socialismu a liberalismu. Skuteč
nost dala jim za pravdu — socialisté všude a za
všech okolností provádí liberalistické zásady, i
když podrželi v nezměněném stavu starou marxis
tickou fraseologii. Ani jeden jejich zásah (40hodinovou pracovní dobu v to počítaje) nepřekročuje
hranice liberalistické hospodářské lživědy. Není
potom divu, že národy se vrhají v náruč extre
mistům zprava i zleva. Příklady z Německa, Itá
lie, Španělska, Portugalska a odjinud mluví jas
nou řečí. Ubývá států demokratických a přibývá
počet zemí s diktátorským režimem. Chce-li se
demokracie udržeti trvale, musí se odhodlati k ra
dikálnímu řešení sociálních a hospodářských otá
zek. Musíme poznamenali, že devalvace měn zemí
„zlatého bloku“ měla alespoň ten zdárný výsle
dek, že českoslovenští „vlastenci“, kteří v nedů
věře k naší Kč uložili své peníze ve Švýcarsku
(podle odhadů až za půl miliardy Kč), přišli odhodnocením švýcarského franku o třetinu svého
jínění. Švýcarsko vůbec mělo v očích „manonarchů“ celého světa vysoký kurs. Ve švýcarských
bankách bylo prý uloženo na 30 miliard peněz,
což se rovná celoročnímu státnímu výdaji čtyř
menších států! Tyto peníze nepřinášely svým ma
jitelům žádného užitku, naopak, „mamonarchochové museli ještě platili za jejich úschovu. Připomeneme-li si, že současně s těmito zahálejí
cími miliardami zahálelo a zahálí několik desítek
milionů nezaměstnaných a hladem a podvýživou
umřelo v posledních letech více lidí, než za svě
tové války od kulí a granátů, musíme přiznati,
že tato ztráta značné části jmění v důsledku de
valvace jmen jest úplně zaslouženou...

Francouzský frank byl devalvován o celou tře
tinu; jelikož totéž učinily Švýcarsko, Holandsko,
Lotyšsko, Řecko, Turecko, jest t. zv. „zlatý blok“
rozbit. Obsah zlata ve franku nebude stabilisován, nýbrž kurs franku se bude říditi kursem
anglické libry — 100 franc. franků za 1 libru.
V r. 1926 měl frank asi 20"/o předválečné hodnoty,
dnes asi 14—15%. Příčina devalvace jest velmi
prostá: Francie nemohla dobře soutěžili na svě
tovém trhu, jelikož ceny francouzských výrobků
ve francích byly příliš vysokými u porovnání
s cenami v dolarech a librách. Francouzští vý
vozci musili proto nečinně přihlížeti k tomu, že
letošní konjunkturální rozmach prospívá jenom
anglickým, severoamerickým, japonským atd. vý
vozcům, kdežto kapitalisté ze zemí „zlatého blo
ku“ hráli úlohu outsiderů. Ačkoliv Blum, když
se ujal vedení vlády ve Francii, slavnostně pro
hlásil, že nepřipustí ani deflace, ani devalvace,
přece frank odhodnotil, a to velmi pronikavě.
O podíl na světové konjunktuře se tedy přihlá
sily nové země, což ovšem jenom uspíší i beztoho
dosti brzký pád této. Itálie samozřejmě nechce
se pasivně dívati na zvýšenou konkurenční schop
nost Francie a zavádí trojí druh liry, vnitřní, tu
ristickou a exportní. Vnitřní lira, jež obíhá v Itá
lii, zůstane i nadále nezměněnou, v kupní síle asi
našich 2 Kč, kdežto pro návštěvníky z ciziny
resp. pro odběratele italského zboží bude stát jen
asi 1.40 Kč. V Německu mají nyní několik druhů
marek; papírové stojí v Berlíně 10 Kč, v Praze
Kolik připadá papírových peněz na jedhoho
8 Kč, kovové mají kurs 7 Kč, turistické 4.50 Kč
obyvatele.
a exportní 6 Kč! To jsou konce liberalistického
šílenství „volné soutěže“! Že uvnitř každého státu
Na četné dotazy o tom, kolik papírových pěpanuje nezaměstnanost a bída, jež se nedají žád něz připadá na hlavu obyvatelstva v různých ze
nou exportní politikou odstranili, že všecka fa mích, odpovídáme:
měnová kouzla s devalvací a pod. neznamenají
Na jednoho obyvatele připadá v angl. librách v:
pro dělný lid téměř nic, že naše doba vyžaduje
asi 3.1
Bulharsku
asi 3.5
nikoliv povrchních měnových zákroků, nýbrž hlu
Polsku
bokých zásahů o obnovy všeho dnešního spole
asi 5.0
Jugoslávii
čenského řádu, to jest pp. liberálům (kteří se halí
asi 5.8
Maďarsku
do socialistického roucha) asi jedno. Naši náro
asi 7.0
Rumunsku
dohospodářští mudrlanti v obšírných úvahách
asi 16.0
Rakousku
rozjímají o devalvaci franku a vidí v ní dokonce
asi 16.1
Dánsku
asi 17.7
počátek „nové éry ve světovém hospodářství“, ač
Švédsku
asi 26.6
koliv mohli bychom s daleko větší oprávněností
Anglii
asi 49.0
ji charakterisovati jako „bouři ve sklenici vody“.
Holandsku
asi 61.9
S devalvací franku se skončí asi též i celé reforBelgii
mátorství francouzské socialistické vlády, jako to
asi 76.4
Švýcarsku
asi 79.6
ostatně již bylo předvídáno v článku „Osudy
Francii
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V Československu připadá na jednoho obyva L’équité à elle seule ne suffit pas: qui, par
tele asi 4 libry. Musíme ovšem uvážili, že daleko exemple, voudrait apprécier les mérites de Pas
ne všechny .peníze jsou v oběhu, nýbrž velmi teur „équitablement“ c’est à dire strictement
značné částky jsou thesaurovány (uschovávány jusqu’au dernier liard? Dans l’encyclique „Qua
doma). Tak, na příklad, ve Francii jest thesauro- dragesimo Anno“ il ne s’agit donc pas d’établir
váno (podle odhadu francouzského ministra fi de manière précise les rapports des deux paris
nancí V. Auriola) na 40 miliard franc. franků, mais de réprouver les deux extrêmes: tout ap
podle jiných odhadů až 60 miliard! Thesaurace partient au capital, respectivement, tout appar
u nás, počítáme-li peníze v punčochách, v zahra tient au travail. Il n’est pas juste si c’est le ca
ničí a na žiru u Národní banky, kde již po celá pital qui exige pour lui le bénéfice de la pro
desetiletí zahálejí sta milionů Kč, jest asi sotva duction, de même c’est injuste si c’est le travail.
menší 3 miliard Kč.
Pie XI fait observer le bien public mais non com
me le comprennent les communistes qui vou
draient permettre aux collectifs d’engloutir et
Podporujte vývoz!
d’annihiler tous les droits humains naturels, mais
Zní to se všech stran, při každé příležitosti. de sorte à ce que l’individu ne doive pas abuser
Debatovalo se o tom též v rychlíku Praha-Ha- de ses droits et de sa fortune pour l’endommage
nušovice. Jeden starý pán to poslouchal a když ment de l’intérêt commun. Le Saint Père deman
už toho měl dost, povídá: „Něco vám řeknu. de que le peuple entier, donc aussi les ouvriers,
Pravdivého. Vypravoval mně to ředitel jedné ait sa part à la richesse croissante. La réalité
sklářské školy. Stalo se to v N.... Jeden sklářský était habituellement juste le contraire. L’écono
mistr přišel na způsob, jak obarvili skleně mie moderne libérale, grâce à la technique, pré
né perličky tak, aby měnily barvu jako duha. sente des bénéfices grandissant continuellement
Pečlivě chránil svoje tajemství, zhotovil kolek tandis que la main-d’oeuvre n’augmente pas, resp.
ci a jel na veletrh. Na veletrhu koupil jeden baisse encore de plus en plus ce qui mène inévi
Američan celou jeho výrobu na dobu pěti let, tablement à une surproduction relative, à des
vše, co stihne vyróbiíi. Tak dobře. Pět let byla troubles d’ordre économique et à la ruine du
u toho mistra konjunktura a pět let se klidně peuple travaillant. Le principe dirigeant, le bien
vyváželo za slušný obnos Kč 24.— za tucet. Ale économique, doivent nourrir l’humanité entière
milý pan Američan neprodal zboží hned. Pět où la distribution des biens doit être faite dans
let jej schovával do skladišť. Po pěti letech hodil l’esprit de l’équité chrétienne. La suite de l’ex
je na trh. Obrovská sensace. Městečko N.... posé de P. Dr. F. Kruše, S. J., sera publiée dans
bylo zaplaveno objednávkami. Konkurence ne la prochain numéro de notre revue. Cet exposé
pěkným způsobem vylákala výrobní tajemství... éveilla une grande attention même dans les mi
nabídla za Kč 18.— tucet... rozpoutal se zuřivý lieux non catholiques.
konkurenční boj.... kalkulace stihala kalkulaci
L’humanité aspire à la solution des questions
....tucet stál 16.—, 14.— 12, korun a šlo to tak précaires du temps présent et ceci à une solu
daleko, že klesla cena až na Kč 3.50, slovy tři tion définitive et surtout humaine, c’est à dire
koruny padesát haléřů! To už ale páni v Americe sans répandre de sang et sans violence. Le monde
řekli, že takový šmejd nepotřebují. A bylo to libéral est au bout de sa sagesse mais le socia
to samé zboží jako za Kč 24.—“- Tak. Teď pod lisme, lui aussi, échoua étant incapable de ré
porujte vývoz, když naši výrobci a exportéři jsou soudre de manière satisfaisante les problèmes
tak zaslepeni svým liberalistickým pojetím ob d’économie sociale de notre temps.
chodu a výroby, že pro přechodný, abstraktní
A la critique du point fondamental du program
jakýsi zisk, ztratí v konkurenčním boji výnosné a me social-démocratique contre la crise, est desti
a dobré odbytiště?
-fm- né l’étude.
S. S. Ghelfand: L’opération sur le
marché libre. „L’Opération“ c’est l’achat et
la vente des obligations par la banque cédulaire
RÉSUMÉ
qui se recommande pour l’augmentation et l’abbaissement des frais du crédit privé et public
Le numéro double des ROZPRAVY commence comme étant une issue de la crise. L’auteur de
par la suite de l’explication du P. Dr. F. Krus, l’article ne partage pas le point de vue de quel
S. I. de l’encyclique „Quadragesimo Anno“. Le ques adversaires de ces opérations qu’il considère
Saint Père Pie XI. explique dans l’appendice de comme une intervention d’inflation. Au contrai
la lettre circulaire de Léon XIII. „Rerum Nova- re, dans ces opérations, ils voient une manière
rum“ la relation entre le capital et le travail. L’au d’accélérer, naturellement non la fin du chô
teur du commentaire accentue la grande signifi mage et de l’indigence, mais la conjoncture de
cation de ce chapitre parce qu’il traite le problè production ce qui n’est pas identique et la même
me le plus important de notre temps: la juste chose. L’auteur démontre, par des statistiques dé
part du capital et du travail à la production. Il taillées et convaincantes, qu’à notre époque de
ne peut y avoir de capital sans travail, ni de tra la technologie moderne, chaque augmantiton de
vail sans capital. Comme il n’y a pas de mesure la production et du débit est accompagnée de
mathématiquement exacte pour la fixation du l’augmentation du nombre de ceux qui par la mé
montant des parts des deux éléments de la pro canisation et la rationalisation du trafic sont pour
duction, il est évident que la devise de Pie XI.: toujours exclus du travail et du gain. Les Etats
„Equité et Charité“ est profondément justifiée. Unis de l’Amérique, l’Angleterre, le Danemark,
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la Suède, l’Allemagne et autres peuvent servir
d’exemple. Même en Tchécoslovaquie, bien que
la crisse permanente enfreigne une mécanisation
progressive, à la suite du crédit cher et difficile
se revèle une tendence vers l’acroissemnt du
chômage technologique. Seuls de grands travaux
publics d’investition permanente peuvent y re
médier, travaux qui, naturellement, exigent des
moyens colossaux et cela pour la durée de peutêtre même plusieurs dizaines d’années tant que
ne sera réalisé l’entière reconstruction de la so
ciété libérale actuelle. Aucunes „opérations sur
le marché libre“ ne peuvent procurer de tels
moyens et voilà pourquoi elles ne sont qu’une
manoeuvre libérale monétaire habituelle pour at
tirer la conjoncture pour la capitaliste et le bour
sier comme apparaît la conjoncture actuelle aux
Etats Unis, en Angleterre etc., où le niveau d’exis
tence du peuple continue à baisser sans cesse
bien que les gains des producteurs atteignent
la hauteur de l’avanf-crise. Si l’humanité ne veut
pas aboutir à une catastrophe il lui faut se dé
cider à la construction de la société actuelle ce
qu’on peut réaliser sans douleur, seulement par
une réforme propice de tout le système moné
taire d’aujourd’hui. L’étude de l’auteur termine
par l’indication que les opérations peuvent agir
dans len conditions changées actuelles de l’éco
nomie dans le sens des classes, cela veut dire
seulement au profit des classes aisées des ha
bitants.
Si le libéralisme et le socialisme libéralement
réformateur ont échoue la manière de résoudre
les questions sociales que propose et éxerce la
Russie socialiste ne peut pas non plus satisfaire.
Dans l’article „La loi sur la défense des avorte
ments en URSS“ cette loi est analysée par le
docteur Vilém Hájek.
L’ordonnance récente soviétique sur la défense
des avortements, qui ne répond ni aux libéraux
ni aux marxistes réclamant l’abolition du para
graphe 144 du Code pénal tchécoslovaque et mo
rigénant l’Union Soviétique d’avoir promulgue
„une loi réactionnaire. Le point de vue de la loi
soviétique qui, dans certains cas, permet l’avorte
ment, et cela seulement dans une maternité où
dans un hôpital, ne s’accorde pas encore parfaite
ment, il est vrai, avec le point de vue chrétien,
mais il signifie pourtant un grand plus. Les So
viets étaient forcés de promulguer cette loi par
la vie et par la pratique du divorce qui avait
lieu jusqu’ici, ainsi que par la fixation et la per
ception des aliments. La permission des avorte
ments était introduite, en Russie et dans le mon
de entier, pour la première et dernière fois en
1920. Tous ceux auxquels importe l’extermination
du christianisme et des dogmes de l’église, ac
cueillirent cette loi avec plaisir. Ainsi par
éxemple, les fameux socialistes anglais, Sidney
et Béatrice Webb considèrent dans leur oeuvre
(en deux volumes) sur le communisme soviétique
„la permission“ des avortements en URSS com
me le comble du progrès et admirent l’habileté
des médecins soviétiques qui en 3(?) minutes
exécutent l’avortement.
La pratique de l’avortemenf s’est répandue très
rapidement dans toute la Russie et, en peu de
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temps, se manifesta une violente baisse de la na
talité (en 1935 quand la jeunesse, née au cours
de la révolution, entraitdans l’âge mur.) La baisse
comportait à peu près un million de naissances;
la presse soviétique publiait une quantité de nou
velles sur le mouvement grandissant des avorte
ments auxquels prenaient part surtout de jeunes
gens. Il est bien remarquable qu’au fur et à me
sure que le nombre des voix communistes était
plus grand dans un arrondissement, le nombre
d’avortements augmentait dans la même mesure.
Le pourcentage des avortements montait avec la
conviction prolétaire de la masse. Les communis
tes en Russie combattaient aussi opiniâtrement la
famille. Pour obtenir le divorce, il suffisait, jusqu’à
oes derniers temps, une simple communication aux
autorités, même à l’insude l’autre époux; on ne
faisait aucune différence entre le mariage enre
gistré et le concubinat. Mais déjà l’année passée
dans la „Pravda“ (Vérité), un article était publié
dans lequel une femme protestait contre le fait
quelle n’était pour son mari qu’un objet, un ap
pareil pour l’onanisme, une esclave. Dans la pres
se et dans les assemblées, on se mit souvent à
exculter les beautés de la maternité et de la vie
familiale. La baisse de la natalité a évidemment
alléché les chefs de l’URSS. Le mouvement abou
tit à la promulgation de la loi sur les avortements.
Reste la question du résultat de cette loi. Du
contenu suivant de ce numéro double nous men
tionnons encore
les actualités ouvrières qui sont une
sorte d’appercu sommaire des évènements in
térieurs et étrangers dans la vie économique, de
même que
les curiosités de la vie sociale et économique,une rubrique de chaque numéro des
Rozpravy.
Dans les recensions S. S. Ghelfand analyse
dans son article „Le monde perdu“ le nouveau
livre d’Ernest Charles Wintr (E. K. Wintr: Ru
dolf IV. v. Oesterreich, 1. Reinhold, 1934, Wien
II, Gsur 1936 Wien) où l’auteur, sociologue catho
lique et économiste politique bien connu, actuel
lement vice-maire de Vienne, présente l’analysé
sociologique de l’époque de Rodolphe le fonda
teur (au XIV. siècle). Le livre est plein d’aperçus
intéressants sur le capitalisme primitif et le so
cialisme, sur la lutte de l’Etat contre l’Eglise et
la féodalité pour s’emparer de la suprématie, sur
les rôles que jouaient les questions d’intérêts
et de rentes, sur la politique sociale du moyen
âge à son déclin, sur le mysticisme étatique et
sur l’influence du platonisme sur les conceptions
de la science étatique et la pratique de l’époque
d’alors, etc. Quiconque aura lu attentivement ce
livre, gagnera la conviction que le moyen âge
n’était ni „sombre“ ni „aculturel“ ainsi que le
dépeignent d’habitude les libéraux et leur rejeton
marxiste, mais au contraire un monde plein de
vie, de richesse d’idées, socialement et économi
quement mûri à point, surtout dans les villes,
et evahit de l’esprit du vrai solidarisme chrétien.
C’est ce que reconnaissent même les socialistes
loyaux, comme par exemple le docteur Franzel,
dont le livre „Die abendländische Revolution“ a
déjà été mentionné dans notre revue.
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CHOCHOLA A SPOL., PRAHA
Pasáž Politiky

Václavské nám. 23
Zastoupení ve všech městech.

I
I

i

záruko
a dobrý poslech

řidlo

„PHILIPS”
Obraťte se na firmu

řidlo

Znamenářek
NUSLE, Táborská 59.
Telefon 564-08.

TISKOPISY
reklamní, obchodní, společenské, časopisy,
brožury, knihy v dobré úpravě,
levných cenách a v době nejkratší

provádí

Slovanská knihtiskárna

ALOIS FIŠER
Strašnice, Nad Primaskou 289

Telefon 521-03.

lilii |||||

Tiskne Slovanská knihtiskárna Aloise Fišera, Praha-Strašnice čp. 289. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegrafů
v Praze pod č. 42.645/VII. 1936 ze dne 19. února 1936. — Pod. úřad Praha 77.

